
a múlt század ötvenes éveiben különösen előtérben volt. A hatvanas 
évek szabadabb és biztatóbb légkörében már nálunk is felvetődött a 
képviseleti rendszer kérdése, de Mikó Lőrinc a kérdésnek ezzel az olda-
lával már nem foglalkozott. Ö befejezettnek tekintet te küldetését; a 
múlt értékének megmentését, az egyházi szervezet további kiépítését má-
sokra bízta.* 

BENCZÉDI PÁL 

MIKÓ LŐRINC ÉLETELVEIBÖL 

Ne légy más emberek véleményének rabja. 
Ne veszítsd el bizalmadat a világ iránt . 
Zárd kebledbe bánatod. Ne dicsekedj szerencséddel. 
Ne fedezd fel embertársaid gyengéit. Szolgáltass nékik alkalmat a 

fény lésre. 
Fogadj mentől kevesebb kegyelmet el. 
Légy igazságos. 
Végy részt a mások sorsából. 
Titkaidba kit avass be, válaszd meg. 
Tedd magad mindég más helyzetébe. 
Ne felelj senki tetteiről, ha nem vagy meghatalmazottja. 
Cselekedj következetesen, légy mindig az, ami vagy. 
Ne tégy mást nevetségessé. 
Ne hordozd a hírt egy háztól máshoz. 
Ne gyalázz senkit, s ne mondj el lent ok nélkül senkinek. 
Ne beszélj sokat, s beszéded ne ellenkezzék. 
Kerüld a kétértelműséget. 
Tűrd békével az ellenmondást. 
Ne emlékeztess senkit kedvetlenségeire. 
Ne végy részt más csúfolkodásaiból. 
Ne légy igényes. 
Minden társaságban tanulhatsz valamit . 
Vannak pillanatok, melyekben csak magadra van legnagyobb szük-

séged. 
Társalkodj magaddal éppen olyan komolyan, mint másokkal. 
Becsüld magadat, s bízzál magadban. 
Ne csüggedj el, ha magadban h iányt véssz észre. 
Légy magadnak kellemes társalkodó barát, de ne hízelkedj magad-

nak; légy olyan szoros b í rá ja tetteidnek, mint másokéinak. 
Mikó Lőrinc írásaiból összegyűjtötte 

KELEMEN LAJOS 

* Hátrahagyott írásaiból közöljük ha lá la 10. évfordulója alkalmából; rövidí-
tett szöveg. 
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AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA 5. NAGYGYŰLÉSE 

Az Egyházak Világtanácsa 1975. november 23. — december 10. kö-
zött ta r to t ta ötödik nagygyűlését Nairobiban, Kenya fővárosában. Eze-
ket a nagygyűléseket hétévenként tartják; az Egyházak Világtanácsa 
fennállása történetében ez volt az ötödik, melyet az Amsterdamban, 
Evanstonban, Üj-Delhiben és Uppsalában tar tot t gyűlések előztek meg. 

A delegátusok száma 676 volt. Ezek közé tartozott hazánk egyhá-
zainak 15 tagú delegációja. A román Ortodox egyházat 12 kiküldött kép-
viselte, élükön Iustin Moisescu iasi-i érsekkel, a delegáció vezetőjével, 
és dr. Antonie Ploie§teanu püspökkel, a bukaresti patriarchátus viká-
riusával. A protestáns egyházakat D. Papp László református, D. Albert 
Klein evangélikus püspökök és dr. Lengyel Lóránd teológiai tanár kép-
viselték. A román delegáció mindvégig megbecsülésben és tiszteletben 
részesült a nagygyűlés részéről, amit beszédesen bizonyított az a tény 
is, hogy a delegáció három tagját , Iustin Moisescu érseket, Antonie 
Ploiesteanu és D. Albert Klein, püspököket beválasztották az Egyházak 
Világtanácsa Végrehajtó Bizottságába. 

Többen felteszik a kérdést: miért éppen Nairobiban tartot ták ezt 
az ötödik nagygyűlést? A válasz: azért, hogy ezzel kifejezésre juttas-
sák a „harmadik világ" egyházai és népei iránti testvéri szeretetet. 

A nagygyűlés fő témája volt: „Jézus Krisztus megszabadít és egye-
sít." Az alapvető kérdésekkel foglalkozó előadások közül M. M. Thomas 
elnöki beszámolóját Philip Potter főtitkári jelentését, valamint az alábbi 
előadásokat kell kiemelnünk: „Kicsoda Jézus Krisztus, aki megszaba-
dít és egyesít?" (Robert McAfee Brown teol. prof. USA); „Hogy mind-
nyájan egyek legyenek" (Wesley Ariarajah colombói methodista lelkész, 
Sri-Lanka); „Hogy a világ elhiggye" (Mortimer Arias, bolíviai metho-
dista püspök); „Teremtés, technika és az emberi túlélés" (Charles Birch 
biológus, Sydney, Ausztrália); „Felszabadulás az uralkodás és az elnyo-
más bilincseiből" (Michael Manley, jamaikai miniszterelnök); „Asszo-
nyok a változó világban." Az előadások mellett érdemes megemlíteni a 
szekciók témáit is. I. szekció: „A Krisztusról való bizonyságtétel ma"; 
II. szekció: „Az egyház egysége: előfeltételek és követelmények"; III. 
szekció: „Egységtörekvések: különböző kul túrájú és ideológiájú emberek 
közös törekvése"; IV. szekció. „Felszabadulásra és közösségre való ne-
velés"; V. szekció: „Igazságtalan struktúrák és a felszabadulásért foly-
tatott harc"; VI. szekció: „Emberi fejlődés: a hatalom és technológia kö-
zötti egyenlőtlenség és az élet minősége." 

Az előadások és a szekció témáinak csupán ez a puszta felsorolása 
is érzékelteti a nagygyűlés központi témájának kettős kitekintését: egy-
részt egyházi és teológiai, másrészt emberi és világi aspektusát. Éppen 
ez a kettősség, helyesebben: ennek a kettősségnek megtalált egysége jel-
lemzi tartalmilag az ötödik nagygyűlést. Mai teológiai nyelven fogal-
mazva azt mondhatjuk, hogy Nairobiban az egyházak állást foglaltak 
a vertikális és horizontális vonal szétválaszthatatlan egysége mellett. 
Ez pedi^ azt jelenti, hogy az egyháznak hirdetnie kell az evangéliu-
mot, hogy Isten országát és a lelkek üdvösségét munkálja (ez az egy-
ház szolgálatának vertikális vetülete), de ugyanakkor az egyháznak nem-
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