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„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Máté 7,12 

„Mert most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most töredékes 
az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismer-
ni, ahogyan engem is megismert Isten.” (1Kor 
13,12)

Elemeire bontva

Egymásra téve az elemek értelmet nyernek, 
konstellációba lépnek. 

Felkeltik a „legprimitívebb” értelmezési 
kódrendszerünket. Absztrakciós képessége-
ink által többlet információt kaphatunk egy-
egy embléma „sűrítéséből”.

Az általam tervezett emblémában példá-
ul, irány, tér figyelhető meg. Haladási irány. 
Sötétségből a világosság felé való jutás. A 

középen álló ember szabad akaratából el-
döntheti, melyik utat választja. Választhatja 
a sötétséget, a nihilt, az elkárhozást, a rosz-
szat, a vakságot, vagy pedig választhatja a 
világosságot, magát az Istent. Isten felé for-
dulva a gyógyulást, az ajándékokat, mindazt, 
ami Istennek tetsző.

Két végpont: a fekete és a fehér. Ha úgy 
tetszik, mind a két elem lehet áttetsző, vagy 
épp zárt. Ha elképzeljük magunkat a kettő 
között és benne szorosan állunk, két állapo-
tot figyelhetünk meg.
1. kettő között (zártan) szemlélő 
viszonyban vagyunk!
2. egyik (fekete), vagy másik 
(fehér) viszonyában átjárhatóak 
vagyunk!
3. mindkettőbe átjárogatóak va-
gyunk!

Alapvető célunk, hogy Isten közelében le-
gyünk, cselekedjünk, éljünk.

A vektor iránya, ami felé a tér-idő 
egyezményesen (európai) halad. Tehát a 
sötétségből a bűnös ember ráeszmél, hogy 

Isten nélkül csak homályosan lát. Csak a 
fényben láthatja meg a gyógyuló ember va-
lódi mivoltját.

→→→→→→

Önvizsgálatra buzdít:
Tükörbenézés → gyakoriság → rendszeres-
séget felismerő, tudatos, önelemző, számot 
vető ember.

A cigány zászló alapszíneivel kiegészülve 
kapja meg a fejléc a teljes üzenetérékű szim-
bólumot, mintegy Krisztus zászlaja alatt 
működő, mai egységeknek is megfelelő ér-
tékrendszert, melyet örökérvényű gondola-
tok, tanítások vesznek körül.

Hiszem, hogy a cigányság felemelkedése 
csak Isten által lehetséges.

Balogh Tibor

A Tükör ebben az évben új fejlécet kapott, melynek megalkotásáért Balogh Tibor cigány grafikusművésznek lehetünk 
hálásak. Az általa készített írásban a születési folyamatba avatódhatunk be, a lapot szerkesztők írásai pedig az egymás-
tól függetlenül megfogalmazott értelmezési lehetőségek lenyomatai, melyek két folytatásra feltétlenül ösztökélhetnek. 
Egyrészt a bennük világra jött üzenetek megvalósítására buzdíthatnak sokakat, másrészt kedvcsinálók lehetnek továb-
bi értelmezésekhez.

Mire tanít a Tükör fejléce?

A Tükör lapcím tükröződik az ég kékjéből 
a föld zöldjébe – miként a mennyben, úgy a 
földön is. Bár az eget jelképező kék és a föl-
det megjelenítő zöld a cigány zászló színe, az 
ég és a föld, azaz a világ, mindannyiunké – 
közösen lakjuk, építjük-szépítjük, vagy rom-
boljuk-rondítjuk. A tökéletes tükröt onnan 
kapjuk meg, és a megfelelő látást is…

Az ebből következő első számú üzenet 
a lap szerkesztőinek, szerzőinek, felelős ki-
adójának szól. Amit papírra vetnek, amit 
nyomdába küldenek, amit több tízezer ember 
kezébe, szívébe, értelmébe juttatnak el, az a 
mennyei Atya országát, hatalmát és dicső-
ségét közvetítse a földön élő cigányoknak és 

magyaroknak. A második számú üzenet már 
az olvasóknak is szól, akik minden bizony-
nyal zömében nem cigányok, hanem magya-
rok, de – reménység szerint – szép számmal 
vannak köztük cigányok is. A Tükört olvas-
va, így egyfajta tükörbe nézve, mennyire fe-
lel meg életük az Úr akaratának? 

A három sarkára állított keretes megjele-
nítés nem a klasszikus értelemben vett tükröt 
ábrázolja. Ez egy csoda tükör, csodára képes 
tükör. Nem egy valaki ül előtte, hanem sötét 
bőrű (cigány?) és fehér bőrű (magyar?) arcta-
lan tömeg egy olyan két oldalán megfoncso-
rozott tükör két oldala előtt, amiben az egyes 
nemcsak magát láthatja viszont, hanem a má-

sikat is. A zsidónak zsidóvá, a pogánynak 
pogánnyá lettem, írja Pál… (1Kor 9, 20-22) 
Ki van tehát középen? Mi, cigány és magyar 
szerkesztők és olvasók, vagy netán Jézus? – 
akiben testvérek, ha tetszik, egyek lehetünk! 
Krisztusban nincs többé zsidó, sem görög. 
(Gal 3,28)

A három sarkára állított keret tehát az 
átláthatóság, sőt átjárhatóság üzenetét köz-
vetíti, vagy még inkább az átváltozásét, a Jé-
zus-képűségére történő átformálódásét.

Ilyen szép feladatot kapott mindenki, aki 
a Tükör elé ül!

Bakay Péter

fekete elem tükörbe néző ember fehér elem
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TÜKÖR

2. oldal

Azok, akik felismertük Isten megváltásának 
nagy művét az emberiség megmentéséért Jé-
zus Krisztus áldozata által, akik Isten gyer-
mekeivé és tanítványaivá lettünk, küldetéssel 
élünk a földön. Az ÚR Jézus nagy missziói 
parancsa szerint mennünk kell, és minden 
népet az ő tanítványává kell tennünk. Nincs 
kivétel, minden népet! Azaz azokat, akik a 
szűkebb vagy tágabb környezetünkben van-
nak, akiket kedvelünk, de azokat is, akiket 
eddig megvetettek, akiket elvetnek a mai na-
pig. Nem tehetünk különbséget embertársa-
ink között, sem származásuk, sem társadalmi 
rangjuk, sem bőrszínük, sem kulturális sajá-
tosságaik miatt. 

Minden árnyalat egyedi a színpalettán, 
minden ember értékes! Bármilyen körülmény 

is késztetne rá, a missziói parancsnak enge-
delmeskedve túl kell látnunk a célt elhomá-
lyosító tényezőkön.  

A TÜKÖR lap új arculata, új fejléce is ezt 
üzenheti: emberileg különbözőek vagyunk, 
külsőnk és belsőnk is különböző árnyala-
tú, de a fókuszban az ember van, a Krisz-
tus kegyelmére szoruló ember. Most még 
csak részleges felismeréseink, megismeré-
seink, felszínes ismereteink vannak, de ha a 
közbenjáró Krisztus szeretetén keresztül né-
zünk, meglátjuk a tiszta képet. A teljes va-
lóságot sok minden elfedheti, eltorzíthatja, 
elhomályosíthatja saját magunk és környeze-
tünk előtt is. Sok minden sötétnek vagy ép-
pen átlátszónak tűnik, de az üdvözítő Jézus 
Krisztus megjelenése a látható és láthatatlan 

világ előtt tisztán egyértelműsíti, hogy ő az út 
a sötétség és világosság között.

Lapunk vezérmottója, alapigeverse arra 
buzdít, hogy „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyan-
azt cselekedjétek velük.” (Máté 7,12) Olyan 
TÜKÖR ez, ami egyértelműen mutatja azt 
az igazságot, hogy mindenki úgy álljon má-
sokhoz, ahogy elvárná mások viszonyulását 
őhozzá. A tükörbe nézve, lássuk meg mind-
annyian saját törékenységünket és a bármely 
lelket megmentő feladatunkat. Bármely nép 
zászlaját emeljük, akár a cigányság, akár a 
magyarság alapszíneihez ragaszkodunk is, 
haladjunk együtt a teljesség útján, és vezes-
sünk másokat is Jézushoz. 

Patkás Rita

1. Ez egy missziós újság, melynek bib-
likus szemléletű cikkei Isten minden em-
berre irányuló szeretetének napsugarait 
tükrözik. A képen kék-zöld háttérrel látjuk a 
tükröt, mely feketét és fehéret tükröz. Mivel a 
kék-zöld színek a cigány zászló égre és földre 
utaló felső és alsó sávjára emlékeztetnek, az 
Istentől és földi adottságoktól meghatározott 
embernek állít tükröt az újság. Feketét tük-
röz: Istentől való elszakadást és bűnt. Fehé-
ret is: bűnbocsánatot és újjászületést a Jézus 
Krisztusba vetett hit által. E képről eszem-

be jut egy énekünk részlete, mely a Bibliáról, 
mint tükörről beszél: „E drága könyv tükör 
neked, megláthatod te szívedet: oly szennyes 
az s oly elveszett, de Jézus által új lehet!”

2. Ez egy cigánymissziós újság, mely 
tükröt tart a szívünk felé. Az elforgatott há-
rom négyzetlapból a középső a tükör, a fekete 
négyzetlap jelképezheti a cigányságot, a fehér 
a magyarságot. Amikor cigánymisszióról fo-
gunk olvasni, a saját szívünkbe is bepillantást 
nyerünk. „Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy 
tükröződik a szívben az ember.” (Péld 27,19) 

Ha nem tiszta a szívünk, a saját gonoszságun-
kat vetítjük a másik emberre, és ezért érzünk 
taszítást. A másik ember irritáló rossz tulaj-
donságai szembesíthetnek előítéleteinkkel, 
megbocsátásra való képtelenségünkkel – ma-
gyar és cigány oldalon ugyanúgy. Nem gon-
dolok arra, hogy nem szabadna észrevennünk 
a rosszat a másikban, de a Jézus Krisztus vé-
rében megtisztult szív Istent látja a másik em-
berben, ezért tudja tisztelni és szeretni hibái 
és tökéletlensége ellenére is.

Kurdi Zoltán

„Mert most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most töredékes 
az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismer-
ni, ahogyan engem is megismert az Isten.” 
(1Kor 13,12)

Az élet nem e földről, nem erről a világ-
ról szól. „De új eget és új földet várunk, az 
ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.” 
(2Pét 3,13)

A grafikán maga az üdvtörténet látha-
tó. Az ember bűnbe esett, célt tévesztett, 
elvesztette az élő közösséget Istennel, ez-
által magától az élettől szakította el magát. 
De aztán Jézus Krisztus halála által eljött a 
megváltás, ahol az ember megbékélt az Is-
tennel, és helyre állt az élő közösség-kap-
csolat a Teremtő Atyával. Ezáltal a megtért, 
újjászületett ember már nem ebből a vi-
lágból van, hanem átmenvén a halálból az 
életbe, örökkévaló állampolgársága van a 
mennyben. 

Ugyanakkor nézhetjük úgy is a képet, 
mint az ember hármas felépítését. A feke-

te a test. „A test cselekedetei azonban nyil-
vánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, 
paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bál-
ványimádás, varázslás, ellenségeskedés, vi-
szálykodás, féltékenység, harag, önzés, 
széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkos-
ság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez ha-
sonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, 
amit már korábban is mondtam, akik ilyene-
ket cselekszenek, nem örökölhetik Isten or-
szágát.” (Gal 5,17-21)

Vajon ki mondhatja el magáról, hogy 
ezek közül soha nem követett el semmit? Ha 
pedig elkövettük, méltók vagyunk az ítélet-
re. De középen az ember szívébe belép Jézus 
Krisztus. Ő a tökéletesen ember, aki magá-
ra vállalta mindenkinek az összes bűnét, amit 
a saját testében felvitt a keresztfára. Bűnein-
kért ő meghalt értünk és helyettünk. 

Most már új életben járhatunk, amely 
Krisztus élete bennünk a Szentlélek által. En-
nek a gyümölcse pedig a következő: „sze-
retet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az 
ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23)

Cigányok és magyarok mind egy vérből 
valók vagyunk, az Úr Jézus Krisztus vére ál-
tal krisztusi emberek. S mivel az újjászületés 
által egy Atyánk van, ezért elválaszthatatla-
nul testvérek vagyunk, sőt Krisztus Testének 
ugyanolyan értékű részei. 

Szeressük hát egymást, teljes szívünkkel!
Durkó Albert

Kedves Olvasó!
A Tükör eddigi számai az interneten a 
www.cimok.hu weboldalon érhetőek 
el.

Köszönettel fogadjuk észrevéte-
leiket, javaslataikat az info@cimok.
hu címen. Hálásak vagyunk, ha ez-
zel is segítik a cigánymisszió ügyének 
előmozdítását.


