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1918 - 2019
(Sâmbătă, 26 octombrie, la serviciul de priveghi, acest scurt rezumat al
vieții fratelui Pitt Popovici a fost citit de doi dintre nepoții dânsului, Sami
Onofrei și Andy Ordeanu. Redăm mai jos necrologul prezentat la Atlanta).
Petru Popovici s-a născut la 12 septembrie 1918, în Harrisburg,
Pennsylvania, din părinţii Simeon şi Sânziana Popovici. La Harrisburg s-au
născut în familia Popovici trei copii: Alexa, Pitt şi Silvan. Când Pitt era în vârstă
de doi ani şi jumătate, familia Popovici s-a reîntors pentru o vizită în România şi
s-au stabilit la Firiteaz, atunci în judeţul Timiş. Fiindcă aşa a rânduit Dumnezeu
şi din cauza unor stări politice, au fost nevoiţi să rămână în România. La Firiteaz
s-au mai născut încă trei copii: Lidia, Rachela şi Cornel. Din cei şase copii doar
trei au supravieţuit, Alexa, Pitt şi Rachela.
În toamna anului 1930, la 12 ani Pitt Popovici s-a predat Domnului; apoi a
fost botezat. A urmat şcoala primară din Firiteaz, liceul Moise Nicoară din Arad
şi Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti. Între anii 1941–1945, şi-a făcut
stagiul militar la marină, în timpul celui al doilea război mondial. A fost militar
la Galaţi, Reni (Basarabia), şi apoi la Bucureşti.
După armată, a fost ales păstor la biserica Pârneava din Arad. La 27 de ani,

pe 24 octombrie 1945 s-a căsătorit cu
Hortensia Cristea, membră din Biserica
Baptistă Arad-Pârneava şi au avut trei fiice,
Iedidia (Dia), Angela şi Agnia Rusalina
(Liana).
Între anii 1946-1949 a fost ales
preşedintele Organizaţiei Şcolilor Duminicale
din România. În România a păstorit două
biserici, Biserica Baptistă Arad-Pârneava, între
anii 1945–1953 şi Biserica Baptistă Nr. 1 din
Timişoara, între anii 1953–1967, de unde mai
apoi a fost destituit patru ani şi jumătate de
către guvernul comunist. În timpul când a fost
destituit, fratele Pitt a decis să se reîntoarcă în
America, iar în 1962 s-a dus la ambasada
americană din Bucureşti şi a cerut să i se
recunoască cetăţenia americană. Astfel, în
octombrie 1967 familia Pitt Popovici a plecat
din România şi s-a mutat la Chicago, unde s-a
reîntâlnit cu familia fratelui său, Alexa, care
sosise acolo mai devreme.
În 1968 Dr. Petru Truţa a înfiinţat
Societarea Misionară Română şi împreună cu
fraţii Popovici au început programele de radio
pe unde scurte pentru România. A ajutat la
formarea Bisericii Baptiste Române din
Chicago unde a fost co-păstor împreună cu
fratele său între anii 1970 – 1971. În iunie
1971 familia Pitt Popovici s-a mutat în Los
Angeles, California. Acolo fr. Pitt a fost
plantator şi păstor al Bisericii Baptiste
Române din aria Los Angeles între anii 1971 –
1988. A sponsorizat mulţi emigranți români şi
i-a ajutat să se stabilească în SUA. Majoritatea
cărţilor scrise de fratele Pitt au fost tipărite de
dânsul cu ajutorul bisericii din Los Angeles.
Fr. Pitt a ajutat să se planteze majoritatea
bisericilor baptiste române care există astăzi pe
coasta de vest a Statelor Unite. În octombrie
1988 s-a pensionat şi s-a mutat la Sacramento,
unde a ajutat la formarea Bisericii Baptiste
Harul.
A slujit cum a putut mai bine comunitatea
română de fraţi baptiști din America, România
şi pretutindeni unde se aflau. A servit ca

preşedinte al Convenţiei Bisericilor Baptiste din Statele Unite şi Canada, între
anii 1981-1983.
Fratele Pitt a produs pentru mulţi ani programe religioase de radio pentru
staţiile HCJB, TWR, IBRA, Europa Liberă şi Micul Samaritean pentru România
şi Europa, cât și KTYM pentru cei din metropola Los Angeles.
De-a lungul vieţii sale a făcut multe călătorii misionare, nu doar în România
ci și în 15 alte ţări unde locuiau români, și unde a încurajat bisericile baptiste
române locale. În 1977 fratele Pitt a făcut prima călătorie misionară în România,
iar în 1979 a fost în prima din cele nouă călătorii misionare în Australia.
În 1990, odată cu înfiinţarea societăţii misionare România Pentru Hristos,
fratele Pitt a acceptat să fie preşedintele organizaţiei. Misiunea fiind ceva foarte
drag inimii sale, a lucrat cu mult zel spre binele lucrării societăţii. Ţinea legături
cu toţi păstorii sau misionarii care erau susţinuţi de societate, căuta să-i
încurajeze şi să-i sfătuiască, iar în vizitele sale misionare în Romania căuta să-i
viziteze pe cât mai mulţi. A scris peste 40 de cărţi şi broşuri religioase, multe
fiind tipărite pe timpul regimului comunist când literatura creştină în Romania
era foarte rară şi chiar interzisă.
În 1996 fratele Pitt şi soţia sa, sora Tenzi, s-au mutat în Atlanta la Angela,
fiica lor mijlocie şi acolo s-au alăturat la prima Biserică Baptistă Română din
Atlanta. În anul 2000 a ajutat la plantarea bisericii Gwinnett Romanian Baptist
Church şi a servit alături de fr. pastor Matei Istudor până la plecarea sa în glorie.
După o căsnicie frumoasă de 71 de ani, în 2017 soţia sa, sora Tenzi Popovici a
trecut la Domnul.
În dimineața zilei de 19 mai 2019 fratele Pitt a suferit un atac cerebral care
i-a afectat partea stângă. Ziua cea mult aşteptată de fratele Pitt, ziua plecării în
glorie, a sosit în dimineaţa zilei de 21 octombrie 2019. Fratele Pitt s-a bizuit pe
Domnul în toate domeniile vieții și Domnul i-a dat mari biruinţe în viaţă. A
rămas în urmă familia îndurerată, trei fiice, un ginere, şase nepoate şi nouă
strănepoţi şi strănepoate, împreună cu mulţi alţi nepoţi şi nepoate de la fratele,
sora, verişorii şi verişoarele sale.
(Foto: familia lărgită a fratelui Pitt Popovici,
în zilele de priveghi la Atlanta)

Comunicări

„Să ne uităm țintă
la Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I era pusă înainte
a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și
șade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)

w Astăzi la serviciul divin de după
amiază vom fi martori unui botez noutestamental. Ne rugăm ca Duhul Sfânt
să fie simțit în dragostea care ne leagă
și să fie la lucru în mijlocul nostru.
w Marți 5 nov. de la 9:30am va fi la
noi la Betel un Homeschooling Event,
cu activități pentru școlari și părinți.
Din duminica de 27 octombrie
Bun venit:
Din duminica de 20 octombrie
w Fr Ilie și s. Felicia Negru s-au
w Fratele Victor Moșman a fost cu
noi la adunare, după intervenția întors din vizita făcută la Detroit.
w familia Corneliu Bahnean s-a
chirurgicală avută în săptămâna
întors din vizita făcută în Arizona.
dinainte.
w Fr Valentin și sr Carmen au fost
w fr. Ovidiu Bahnean a încheiat
într-o scurtă misiune la Tacoma, WA.
studiile făcute în Floorida și a venit din
w Am avut ca musafiri familia nou acasă.
Gheorghieș Andrei și Andrea, venită
w fammilia Clonda s-a întors din
din San Leandro, CA., (s. Andrea fiind concediu în Florida.
nepoata de soră a fratelui Dan
Am avut ca musafiri:
Bogdan).
w familia Emil și Cristina
Deces: La 17 octombrie a plecat
acasă la Domnul fr. Mihail (Mia) Iovin Dragomir, din Windsor, Canada.
w Ioan Smahon
în vârstă de 94 de ani; priveghiul a fost
w Luca Dragomir
duminica trecută la biserica Logos.
w Ioan Ghera cu întreaga familie;
Fratele Mia Iovin a fost arestat în
1959, pentru vina de a fi fost în
- prietenul Dumitru Crăciun, din
adunarea condusă de fr. Vasile România (în căutare de servici).
Moisescu, socotit de comuniști ca
w Copiii noștri au avut duminica
subversiv. După eliberare a emigrat la trecută tradiționala lor serbare numită,
C h i c a g o , u n d e a s c r i s c a r t e a „Harvest Party”.
autobiografică „Istoria unui rob al lui
w Dorin Mitrofan se află la nursing
Hristos” și o carte cu cântările
home
lângă spitalul suedez.
compuse în vremurile de suferință,
Deces: A încetat din viață sora
„Cântările Biruinței”. Despre anii de
închisoare, fratele Mia Iovin spunea că Mimi Ursan, soția fratelui Dode Ursan
au fost „școala cea mai înaltă a (plecat la Domnul înainte), și pe care
ascultării”. A fost ultimul care mai cei din Mhai Bravu și-o mai amintesc
trăia din grupul celor arestați în 1959. cu drag. Da, bunătatea Domnului ține
Un om al credinței s-a dus la cunună!
în veci!
Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele
duminicale, arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

