
„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja  
szerint; még mikor megvénhedik is,  

e l nem távozik attól .  
Péld. 22,6

Csopják Énókné és lánya, Jolán

Lelkipásztorok, lelkipásztor feleségek, zenei vezetők és presbiterek...

Csopják Attila életműve, egyházalapító és lelkipásztori tevékenysége, irodalmi és sajtóban megjelent alkotásai már 
önmagukban is gazdag örökséget jelentenek az utókor számára. Élő öröksége gyermekei, unokái, dédunokái, ükunokái 

és szépunokái, akik a Csopják szellemi vagyon továbbadói, terjesztői szerteszét 
a világon és gyülekezetünkben. Íme néhány kiemelkedő család a kiterjedt 

rokonságból.
A Csopják fiúk közül Énóknak zenei munkásságát az első 

világháború törte ketté. Gábor László az Üdvhadsereg hazai 
megalapításában játszott szerepet. Kornél és Gedeon mérnökök 
lettek, de emellett aktív gyülekezeti szolgálatot vállaltak. Kornél 
Amerikában lett lelkész és szervezett vasárnapi iskolát, míg 

Gedeon harminc évig vezette a kispesti énekkart.
A Csopják lányok hívő és szolgáló társakat találtak, így gyermekeik is hitben nevelkedtek. Piroska, a legidősebb lány Orosz István 

prédikátorhoz ment feleségül. Rákoscsabán, majd a Nap utcában szolgáltak. 1908-ban Amerikába költöztek családjukkal, hét gyermeket 
neveltek fel.

Hajnalka, a szegények pártfogója 1905-ben lett Szász István 
felesége, aki a Nap utcában majd Kispesten szolgált. Hat gyermekük született.  

A legszebb énekhangú Ibolya volt. aki Jámbor Lajos - templomi freskó-festéssel foglalkozó - képzőművésszel házasodott 
össze. Ők 1923-ban települtek Amerikába, két gyermekük született Ibolya és Lajos. 

Csopják Ida férje Steiner István lett. Esküvőjüket 1919-ben a tartották. Steiner nyomdászként, több folyóirat  (Békehirnök) 
szerkesztőjeként dolgozott. Gyülekezetében diakónus, presbiter és vasárnapi iskolai tanító volt. Gyermekeik közül dr. Steiner 
István számos kelet-európai imaház (köztük a Rózsakerti) építését támogatta. Steiner József a Monte-Carlói rádió magyar 
adását szerkesztette 35 évig; leánya Norin Törökországban missziózik férjével - jelenleg hitük miatt börtönben vannak. Csopják 
Ida unokája, Szegedi Tivadar 2016-ban bekövetkezett haláláig lelkészként szolgálta az Urat.

Csopják Lenke Magdaléna 1920-ban ment feleségül Tresánszky Tivadar lelkészhez. A férj Amerikában lett lelkipásztor. 
Lenke néni életében utoljára 1971-ben járt szülőhazájában, s akkor fiatalos hévvel beszélt hitéről. 

Csopják Gyöngyike, a legkisebb lány 1922-ben feleségül ment Marosi Bélához, a későbbi neves imaházépítőhöz. Hét 
gyermekük született. Az unokák közül Marosi Mária Győri Kornél lelkész felesége; Marosi Ildikó Lehoczky József Magyar 
Evangéliumi Börtönmisszió vezetőjének felesége, Marosi Gyöngyike pedig Somogyi Barnabás lelkész felesége lett.

Gyülekezetünk alapítói: Kovács és Grész család

Csopják dédunokája Kovácsné Szegedi Ildikó (1948-) férjével dr. Kovács Géza lelkipásztorral a Rózsakerti Baptista Közösség alapítói. Három gyermekükkel és azok családjaival 
(9 unokájukkal) közösségünk aktív tagjai. Huszonöt éve szolgálják szeretettel és önzetlenül közösségünket. Az első évtizedben sok nehézséget felvállalva küzdöttek egy fiatalokra 
alapozó, dinamikus keresztény közösség létrehozásáért. Az imaház, óvoda épületének felépítése is az ő tevékenységük eredményeként valósult meg. Ők vállalták Csopják Joli néni 
időskori gondozását, aki lakóháza árát egyházunkra ill. közösségünkre hagyta.  

Tarnai Edina Csopják ükunokája, Szegedi Erika és Tarnai Endre orgonaépítő leánya szintén gyülekezetünk tagja. Férjével Grész Gáborral a fiatalokkal foglalkozó Timóteus 
Társaságban (FÉK) szolgálják az Urat. Három gyermeket nevelnek.

2012. május 13-án gyülekezetünkben Csopják Attila mintegy 60 unokája, dédunokája, ükunokája, szépunokája és családtagjaik jöttek össze egy emlékünnepségre Magyarországról, 
Angliából, Törökországból és az Egyesült Államokból. A család szolgálata napjainkban már világméretűnek mondható. Csopják öt veje és azoknak a családjai kiemelkedő jelentőségű 
szolgálatot végeztek. Az unokák, dédunokák, ükunokák immár a negyedik és ötödik nemzedékként szolgálják a baptista evangéliumi missziót, Isten országa építését. 

Csopják osök  
és szolgálataik
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Csopják család 1921.

Csopják Gedeon és családja 1937.

Steiner József feleségével, és gyermekeivel

Grész Gábor és családja dr. Kovács Géza, Ildikó és unokáik


