
Az alábbiakban két rövid levelet közlünk Oláh Róza missziói
naplójából. Mindkettő híven őrzi annak a korszaknak missziói
lelkesedését, tisztaságát, és érezhetjük azt a megszentelt
pátoszt, ami a szerző Isten iránti tiszteletének a jele. (A
szerkesztő)

Levél egy barátnőmhöz 
(Körösszegapátiba, 1943. április 10-én)

Édes Violám!
Szeretettel köszöntelek a messze távolból és kívánom,

hogy ez a néhány sor írás találjon kiváló testi és lelki
egészségben és erőben. Hála legyen az Úrnak, mi is meg-
vagyunk a változó hangulatok mellett egészségben.

Azt sem tudom, hogy mit írjak, annyi írni valóm van, és
ki tudja, hogy személyesen találkozunk-e még az életben,
vagy nem. Ne gondold nem az elkeseredés hangjai ezek
részemről, csak a nehéz idők gyors változása adja az én
ajkamra is ezen szókat. Úgy egyéni életemben, valamint
helybeli gyülekeztünkben, annyi változatosság történik, hogy
szinte figyelmünkkel se igen kísérhetjük anélkül, hogy bele ne
fáradnánk

Gyülekezetünkről egy keveset:
Egy fronton lévő fiatal testvérünk eltűnt, ki igen

kedves, komoly fiú volt. A helye üres, úgy a gyülekezet,
valamint az ifjúság tagjai között. Az elmúlt héten két fiatal
családapát vonultattak be. Ezek egy testvérek. Az egyik

három, a másik négy kis neveletlen gyermeket és feleséget
hagytak idehaza. A testvérek diakónusok, a zenekarnak és az
énekkarnak is tagjai voltak. Ma pedig búcsúzik tőlünk
kedves lelkipásztorunk, aki szintén katonai szolgálatra van
behívva. Az egész gyülekezet sír. Sírva énekelünk a karban,
énekelünk, énekelni is fogunk, mert a mi Urunk nem oka
annak, hogy bűneinkért büntetnie kell. A mi zenész
testvéreink is tovább fújják a kürtöt, hiányos is. Hadd
dicsőíttessék az Úrnak neve. 

Kedves Violám! Tudom, nem haragszol, hogy ilyen
hosszú levelet írok. Tudom, hogy megértesz, és ha kell velem
együtt sírsz, úgyszintén ha van miért, szívesen osztozol
örömömben is.

Most pedig az én missziói életem változásáról is hadd
írjak neked egynéhány sort. Idáig óriási nagy volt a terület,
ahol dolgoztam, és így nagyon ritkán látogathattam egyes
gyülekezeteket, ahol pedig igen nagy szükség lett volna rá.
Ezért a Körösvidék előjáróságának tagjai Medgyesházán az
1943. április 7–8-ig tartandó gyűlésen azt határozták, hogy
ezután csak a Körösvidék misszióügyeit szolgáljam, és
munkámat elismerve megválasztottak a Körösvidék állandó
munkásának, és így vagy hetven gyülekezetet kell látogat-
nom télen és nyáron egyaránt, és a vasárnapi iskola, nő-
egylet, leánykör ügyeit felkarolva, ahol a helyzet úgy kíván-
ja, gyülekezeti szolgálatot is teljesítenem kell, vagyis
evangélizálni és tanítani. A körösvidéki gyülekezet gondos-
kodik mindenütt az útiköltségemről és havi 30 pengő
tiszteletdíjat határoztak meg egyelőre, mely majd a nő-
egyletek által tett ígéretek szerint fog emelkedni egy kör-
levélbeli felhívás után.

Én a konferencia ezen határozatát elfogadtam. Az
elöljáróság tagjai kértek, hogy a többi gyülekezetektől vegyek
búcsút, időközönként azonban esetleges meghívásokat elfo-
gadhatok. Ezek szerint most már én sem vagyok teljesen
független. Korlátok kötnek engem is, és ha idáig oda mentem,
ahova akartam, most már csak oda mehetek, ahova vagyok
állítva. 

Kedves Violám, ha idáig ritkán találkoztunk, ezután még
ritkábban fogunk találkozni. De ha az Úr  éltet és úgy nálad,
mint nálunk egyéb változások nem lesznek, a megbeszélt
májusi látogatást még meg akarom tenni. Nagyon kérlek, légy
szíves megírni, ha te másként határoztál volna, vagy ha a
helyzeted ezt a látogatást meg nem engedné. Ha írsz, úgy légy
szíves a fényképekről is írni valamit. Nagyon szeretném, ha
elküldenéd. Bocsáss meg drágám, hogy ilyen csúnyán írok, de
nagyon rossz a tollam.

Most pedig az Úr áldását kívánom kedves mindnyája-
tokra. Üdvözlöm kedves férjed és kívánok részére hamari
szerencsés hazatérést.

Az Úr áldjon meg testvérem a boldog viszontlátásig!
Ölel és csókol hű testvéred

Rózsi  
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Levél a körösvidéki gyülekezetekhez
(Kelt Rosszerdőn, 1945. január 16-án)

Szeretett drága Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
2Kor 1,2–4

Féltő szeretettel gondolok kedves mindnyájukra és
kérem az Urat, engedje meg, hogy ne soká újra találkozhas-
sunk. Szívem hő vágya: látni mindegyik lelki testvéremet, és
meleg testvéri kezet szorítani velük (Róm 1,9–13). Igen!
Megakadályoztattam, mert különben már az ünnepek alatt
találkozhattunk volna az én útitervem szerint. Szemmel
látható és emberi ésszel megmagyarázható ok volt, hogy az a
testvér, aki útitárs lett volna, súlyosan megbetegedett, és
másik testvér pedig nem vállalkozott olyan hosszú útra és
időre, egyedül pedig nem akartam elindulni. Azt hiszem, hogy
megértenek az én testvéreim, és nem tulajdonítják bűnömül
ezen rendkívüli nagy gyávaságom, amely ez ideig nálam nem
találtatott. De amíg valamilyen jármű nem áll az utazók ren-
delkezésére, vagy amíg alkalmas útitárs nem kerül, addig
kénytelen vagyok veszteg maradni, és imádkozó lélekkel
várni az Úrnak felőlem való intézkedését. 

Ha a kedves testvérek szükségét érzik látogatásnak,
akkor kérem, hogy imádkozzanak velem együtt azért, hogy az
Úr parancsoljon valamelyik szolgájának, hogy jöjjön velem,
vállalván a körülményes utazással járó szenvedést. De ha
lehetőség nem nyílik a személyes látogatáshoz, akkor kérem,
hogy legyenek szívesek megírni a gyülekezetük sorsát, a nő-
egylet, vasárnapi iskola, ifjúsági egylet, valamint az egész
gyülekezet helyzetét és lelki állapotát, hogy a szükséghez
képest esedezhessem én is a kegyelem trónja előtt minden
lélekért. Magános és együttes leveleket szeretettel fogadok.

„Az Úr velünk. Jákob Istene a mi várunk!”

Hiszem, hogy az Úr minden gyermekét megőrizte a
nehéz megpróbáltatások idején, és nem engedett felettébb való
nyomorúságot reájuk, mint amilyent elhordozhattak, mivel ő
sohasem hágy magunkra. Tudom, mert meggyőződtem róla,
hogy Jézus hű marad hozzánk. Bárcsak az ő hűsége, őszinte,
igaz szeretetre és haláláig tartó hűségre buzdítana mind-
nyájunkat.

Kedves soraikat várva maradtam
Testvéri üdvözlettel

Oláh Róza 
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Oláh Róza

Nem muszáj mindent elmondani

Nem muszáj azt mindenkinek tudni,
Hogy miért nem tudok sokszor aludni,
Hogy miért sírom át sokszor az éjszakát,
S miért áztatom könnyemmel a párnát.
Mert a legtöbb úgysem értené meg,
És inkább nem is mondom el soha senkinek.

Nem muszáj azt mindenkinek tudni,
Hogy kiért és miért szoktam imádkozni:
Mert lehet, hogy volna, aki megértene,
De a legtöbb gúnyosan nevetne.
És mivel nem tudom, ki értene meg,
Inkább nem is mondom el soha senkinek.

Nem muszáj azt mindenkinek tudni,
Szívem mindenki előtt sarkig kitárni,
Mert talán volna sok olyan, ki örülne,
De annál sokkal több, aki kételkedne.
Sok örömében még sírni is tudna,
Míg a másik keservesen csalódna,
S mivel nem tudom, kin ejtenék sebet,
Inkább nem tárom ki szívemet senkinek.

Nem muszáj azt tudni mindenkinek,
Hogy ki az, akit legjobban szeretek
Ki az, akiért meghalni is kész vagyok,
Mert sok azt gondolná, hogy tán bolond vagyok.
Volna, aki sírna, volna, ki nevetne,
Aki csodálkozna, és ki kétségbe esne.
Azután volnának, kik szánalommal néznének,
És inkább nem is mondom el soha senkinek.

Nem muszáj azt mindenkinek tudni,
Hogy kinek mikor, mennyit szoktam adni,
Mert az egyik nagyon megdicsérne,
A másik farizeusnak nézne.
Volna olyan, aki vérző szívvel nézné,
De olyan is ki tékozlásnak vélné.
S mert szálka nem akarok senki szemébe se lenni;
Ha lehet, úgy adom, hogy ne lássa senki!

De van egy, amit meg kell mondani, 
Amit az egész világnak tudtára kell adni.
És akár sírjanak, akár szeressenek,
Higgyenek, vagy kételkedjenek,
Meg kell mondani minden embernek, aki él,
Elkárhozik, ha meg nem tér!

1938. 02. 16-án  


