
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük”.  

Máté: 18,20
„Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek,

de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri .”  
Péld. 28,27

A magyar nyelvű misszióért

Csopják Attila 1899-ben már megtért emberként kereste fel a Wesselényi utcai német ajkú gyülekezetet, és a bibliai bemerítés igazságát felismerve hitet tett Krisztus 
keresztségével. Meyer Henrik német lelkipásztor merítette be, akinek tolmácsa lett a szaporodó magyar ajkú hívők felé. Már az első évben bérelt egy helyiséget, ahol saját gyermekein 
kívül az utcán kóborló gyermekeknek tartott vasárnapi iskolát. 

A gyülekezetben igyekezett csökkenteni a német nyelv dominanciáját, s mikor ellenállásba ütközött, 1893-ban csatlakozott Tahitótfalun, az Udvarnoki András vezette magyar 
baptista gyülekezethez. Az ő támogatásukkal béreltek egy helyiséget évi 200 pengőért a józsefvárosi Nagytemplom utca 6. sz. alatt, ahol megalapították a későbbi Nap utcai 
magyar gyülekezet ősét. Az első tagok Csopjákon kívül, Tomi Lajos és felesége, Csörgő Bálint és párja, Szabó Andrásné, Zatykó Ádámné és Honti Mária voltak. Udvarnoki András 
az alkóvos szoba felavatási istentiszteletét a jeligés fenti igével nyitotta meg. Az 1890-es években Csopják Attila sokat küzdött, levelekben vitázott (Meyer Henrikkel is), hogy magyar 
gyülekezetek jöhessenek létre a fővárosban.

1900-ban Kispesten megalakult egy magyar gyülekezet, ahová Csopják testvér gyakran járt igét hirdetni. 1908-ban ide költözött és 1932-ig (55 és 79 éves kora között) átvette 
a gyülekezet vezetését és pásztorlását. A Nefelejcs utca 49. sz. alatt vásárolt telket. A közösség 1909-ben a Kisfaludy utca 24. alatti villából átalakított saját imaházba költözött. 
Alázatos, szolgáló vezető volt, élete végéig itt élt családjával.   

Jogosságot szerzett a baptistáknak, és az első egyházelnök lett

Missziómunkáját főállású, felelős állami alkalmazotti munkája mellett, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte, szolgálatainak költségeit saját maga fedezte. Gyakran 
segített rászoruló embereken, a legkülönfélébb módon. Főtisztviselői igazolványával, tekintélyt parancsoló bátor fellépésével védelmére kelt a megtámadott hívőknek. 1899-ben a 
Pozsony melletti Negyeden a községi hatóság „szétverette” a hívők gyülekezetét. Amikor Csopják - felmutatva igazolványát – tiltakozott, visszavonták az intézkedést. 

A XIX. század végén a baptistákat sok helyen szektának minősítve üldözték. Csopják Attila személyesen harcolt a baptisták törvényi elismeréséért. 1902-ben „szövetkezetként” 
megalakult a magyar baptista egyház, három hivatalos vezetője Udvarnoki András, Balogh Lajos és Csopják Attila lettek. 1905. szeptember 15-én egy rendkívüli szövetkezeti 
közgyűlés elfogadta az ún. „Ócsai hitvallást”, ezt előterjesztették a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba. Az elfogadott közgyűlési okiratokat Csopják Attila 
és veje Orosz István írták alá. 1905. november 2-án a 77.092 számú miniszteri rendeletben a baptista felekezet törvényes elismertnek lett nyilvánítva. 
 

 A szegények gyámolítója

Csopják Attila nem a maga dicsőségére, hanem a Krisztus szeretete által indíttatva vállalt vezető szerepet az egyházban. Részt 
vett egy Árvaház létrehozásában (Ócsán, ez később Budára, az Alsóhegy utcába került), és a Segélyező Bizottságban, melynek nagy 
szerepe volt az 1. világháború után kialakult nyomor enyhítésében. Országos akciókat is indított a szegények, a hadiárvák megsegítésére. 
Karácsonykor ajándékcsomagokat készítettek és osztottak rászorulók részére. 

Kispesten a Nefelejts utcában úgynevezett „Sion udvart” alakítottak ki. Itt gyermekeket étkeztettek, műhelyt alakítottak ki, amelyben 
15-25 munkás ruhát varrt, rongyszőnyeget készített eladásra, segélyezésre. Szociális jellegű tevékenységére a rászoruló emberek iránt érzett 
szeretete késztette, de célja mindig túlmutatott a testi és anyagi segítségen: a Menny számára igyekezett megmenteni az embereket. 
A Sion udvar telkét Csopják Attila vásárolta, majd az udvarban egy L-alakú építményt hoztak létre 12 lakó (többnyire özvegyek és 
árvák) számára. Az udvar gyermekzsivajtól volt hangos. A kispesti „Sion udvar” kedvezményezetteit lánya Szász Istvánné választotta 
ki. Csopják Attila áldozatos szívvel támogatta az ott lakó családokat. Akkoriban a tüdővész a lakosságot tizedelő népbetegség volt. Az 
esetleg megbetegedett lakók orvosi kezeléséhez a saját pénzéből járult hozzá.

Politikai szerepvállalás az országért

Csopják Attila 1918-ban más protestáns magyar egyházi vezetőkkel baptista vezetőként másodmagával része volt egy küldöttségnek, mely körbejárta a Nyugat-Európai 
országokat és az egyházi vezetőket tájékoztattak a magyar fegyverletétel után kialakult politikai és katonai helyzetről. Csak annyit értek el, hogy nem lett rosszabb a Trianoni 
békediktátum. (Britannica Hungarica) Egyházi vezetőként nemzetközi konferenciákon képviselte országunkat (Torontó).

Csopják Attila újságírói tevékenységéhez kapcsolhatók a néhány oldalas röpiratok, amelyekben az akkori társadalom aktuális problémáival foglalkozik. Bátor hangú írásai 
érintik a politikát, erkölcsöt, szegénységet, vallást, a társadalom sebeit, minden területen világosan feltárva a bajokat, az okokat és különösen a gyógyulás útját.

Csopják Attila  
az 

egyházszervezó́

Sion udvar

Torontó, 1928


