Claes Fredrik Pira (1831–87) som redan åtta år gammal
uppges ha börjat på brukets kontor, där han som 15-åring
avancerade till förste bokhållare.
Fredrik P:s intelligens och musikalitet uppmärksammades,
han blev elev vid MA, där han utexaminerades 1854 som
organist och kyrkosångare. Han avlade examen vid Sthlms
folkskoleseminarium 1856 och blev klockare, organist och
skollärare i Håtuna, Uppsala. Han idkade flitigt sällskapsliv
men blev 1859 påverkad av en baptistisk väckelse i
bygden och lämnade 1860 sina tjänster. Fredrik P flyttade
till Sigtuna där han anslöt sig till baptistförsamlingen. Han
blev i okt pastor i den 1858 grundade baptistförsamlingen
i Asker, Örebro, en befattning han innehade till sin död.
Baptismen hade fått en tidig och snabb utbredning i Närke, och genom Fredrik P:s driftighet
och personliga utstrålning kom Asker att bli ett av de viktigaste fästena. Redan 1865 hade
den 170 medlemmar och vid tiden för hans död 351. Under perioden 1858–88 förrättades
519 baptistdop i församlingen. Ett nytt kapell invigdes 1861 och nedbrann 1885 men
återuppbyggdes 1886 med plats för 600 personer.
Fredrik P intresserade sig även för skolväsendet och folkbildningen och ledde med framgång
en folkskola i församlingen med 50-60 elever. Han var en av söndagsskoleverksamhetens
pionjärer och hans egen söndagsskola kom att bli en av de största i Närke.
Han var 1872 en av grundarna av Örebro söndagskoleförening och ledamot av dess styrelse
till sin död. På 1870-talet grundade Fredrik P även en internatskola för flickor.
När Närkes baptistdistriktförening bildades i Asker 1862 blev han dess sekreterare till
1884, och han var en av pionjärerna i Närkes baptistpredikantförening, bildad 1883. Han
engagerade sig också i den absolutistiska nykterhetsverksamheten i Hoppets här,
komponerade söndagsskolesånger och deltog i slutet av 1870-talet i arbetet med
baptistsamfundets sångbok Psalmisten.
Fredrik P var jämte bl a Johannes Palmqvist (bd 28, s 665) i grannförsamlingen Stora
Mellösa en av baptismens märkesmän i Närke. Som predikant var han naturlig och
entusiasmerande och valde inte sällan originella
ämnen. Han använde sig ofta av sång och musik i sin förkunnelse och grundade tidigt en
sångkör i församlingen. Fredrik P hade ett imponerande yttre och lär ha kallats
"baptistbiskopen". Till statskyrkans företrädare hade han ett tämligen gott och ömsesidigt
tolerant förhållande.
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