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În memoria părinţilor mei,
Ion Gheorghe Bria (1897-1980) şi

Maria Bria, născută Ristea (1908-1992)

„Te voi învăţa şi te voi îndrepta 
pe calea pe care trebuie să mergi;

voi ţine ochii mei aţintiţi spre tine” 
(Psalmul 32, 9)



Prefață

Având un titlu deopotrivă interesant și provo-
cator, volumul intitulat Al doilea Botez. Itine-

rarele unei credinţe şi teologii de deschidere ne prezintă 
autobiografia unui teolog deosebit de inteligent și de 
mare prestigiu, fiind cunoscut în întreaga lume pen-
tru preocupările sale legate de misiunea Bisericii în 
zilele noastre. Această lucrare nu conține neapărat 
niște memorii instructive și judecăți normative, ci se 
dorește a fi o poartă deschisă spre alte spații de întâl-
nire dintre Dumnezeu și om. De aceea, în baza lecturii 
ei, putem să afirmăm, fără să exagerăm, că personali-
tatea și teologia părintelui Ion Bria au schimbat porţile 
în punţi, fiind cu adevărat o punte între familiile orto-
doxe și protestante din cadrul Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor.

În paginile lucrării de față, lectorul este învălu-
it în atmosfera satului natal (Telega), pe care autorul 
îl caracterizează ca fiind o vale între două închisori, 
Doftana și Mislea. Surprinzătoare este și etimologia 
numelui „Bria”, care are o istorie aparte, fiind un cu-
vânt de origine dacă și provenind din cuvântul brâu, 
pe care romanii l-au tradus ulterior cu centură, adică 
brâul de zid care înconjoară o cetate. Mai aflăm apoi 
că părintele Bria a fost unul din cei zece copii ai fami-
liei, iar despre mama acestuia faptul că era considera-
tă drept tronul familiei. Tot aici, se mai menționează 
că cea dintâi formă de comunitate creștină pe care și-o 
amintește părintele Ion Bria este grupul de credincioși 
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nu numai curtea Bisericii tale, ci întreaga lume. Mi-
siunea părintelui Bria este demnă de un slujitor al 
Domnului cu viziune profetică, acesta mărturisind 
în diferite conferințe, simpozioane și întruniri de 
dialog ecumenic că Evanghelia este, de fapt, o întâl-
nire a lui Hristos cu omul. Iisus Hristos nu a venit 
pentru a fi slujit, ci pentru a sluji, și ce bucurie adu-
ce întâlnirea cu Hristos? Ea aduce îndumnezeirea. 
Dacă am ști să ne întâlnim, nu doar că am fi mai 
oameni, ci și mai dumnezei! Pe fundalul celor spuse 
cred că părintelui profesor Ion Bria i se potrivește cu 
adevărat îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Slujiţi 
unii altora prin dragoste” (Galateni 5, 13).

Diacon Răzvan Brudiu
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