
scurt istoric izbanda

Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, (...) cuget la lucrarea mâinilor Tale. (Psalmul 143:5) 
În ce priveşte biserica Izbânda:
- Începuturile datează din anul 1913; documente din arhiva Uniunii Bisericilor Creștine după 
Evanghelie fac referire la un grup de credincioși adunați în casa lui Constantin Ivan din Prelungirea 
Crângași nr. 99, la inițiativa și sub coordonarea fraților misionari elvețieni Francis Berney și Charles 
Aubert. Consecvenţa lor, implicarea socială, evanghelizările, studiile biblice pe grupuri și echiparea 
teologică serioasă a unor lucrători (precum Grigore Constantinescu Fotino, la Wiedenest - Germania) 
au asigurat continuitatea și 
creșterea nucleului comunitar.
- În timpul și după al doilea 
război mondial, credincioșii 
evanghelici (deci și creștinii 
după evanghelie) au avut 
de suferit valuri succesive de 
privațiuni și prigoană, care nu 
le-au stopat însă mărturia, 
credința și zelul; în pofida 
presiunilor, adunările au 
crescut numeric si calitativ!
- Pe 6 octombrie 1955, 
Ministerul Cultelor emite, pentru biserica creștină după evanghelie din Prel. Crângași nr. 99, 
Autorizația nr. 9, în care sunt menționaţi și presbiterii Gheorghe Filip și Petre Ioniță. 
- În 1961, Ministerul Cultelor pune în aplicare comasarea forțată a bisericilor, obligând să se strângă 
la un loc și concomitent două, trei sau chiar mai multe biserici locale. Casa din str. Izbândei nr. 23 
devine locaţie oficială de cult pentru patru adunări din București: două creștine după evanghelie 
– cea din Prel. Crângași nr. 99 și cea din str. Băncii nr. 27 (care funcționa în casa fr. Nicolae Vintilă), 
și două ale fraţilor tudorişti („ramura II”, actualmente Biserica Evanghelică Română): cea din str. 
Pietrele Doamnei și cea care funcționa deja în str. Izbândei. Ulterior, aceste ultime două comunități 
s-au mutat în altă clădire. Deci de peste 50 de ani, comunitatea de credincioși creștini după 
evanghelie funcționează la această adresă (practic, biserica „Izbânda” a preluat numele străzii, astăzi 
Nicolae Oncescu). 
- Din 1969, au început întâlnirile de “şcoală duminicală” pentru copii, iar fr. Gheorghe Pană s-a 
implicat în lucrarea de tineret – la început cu 4 tineri, pentru a ajunge la 34 în 1984 (an în care 
lucrarea de tineret a fost preluată de Daniel Iosub, împreună cu frații care au condus corul bisericii). 

1928 - Adunarea din Prelungirea Crângași nr. 99 



- După 1984, adunarea din str. Izbândei a început să fie tot mai frecventată de tineri, între care mulți 
studenți; astfel, multe dintre inițiativele de evanghelizare printre studenții bucureșteni au pornit 
din Izbânda, unde – în ciuda interdicției autorităților comuniste – se organizau întâlniri de tineret, 
îndeosebi cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paști etc. 
- Între ”bătrânii” care au coordonat comunitatea și lucrarea până la începutul anilor ‘90 s-au numărat, 
pe lângă cei deja menționați, și Constantin Cârstian, Nicolae Ghibu, Gheorghe Vasilescu, Constantin 
Ghiță, Nicolae Ciopașiu, Vasile Călăvie, Stan Vișan, Emanuel Ilea, Ioan Achim, Ieremia Teodorescu etc.
- După 1989, a luat amploare și lucrarea pentru copii, în special dezvoltându-se preocuparea pentru 
copiii ne-evanghelicilor din zonă, care au fost aduşi în biserică şi învăţaţi din Sfânta Scriptură. 
- Clădirea care a găzduit de la început adunarea (proprietatea fam. Balaci și construită în anii 1930) 

oferea un spațiu insuficient 
pentru cele peste 100 de 
persoane care frecventau 
regulat adunarea: cca 70 mp. 
O încercare de extindere fusese 
categoric refuzată în 1979 de 
către Departamentul Cultelor 
condus de Partidul Comunist; 
prin anii ’80, când s-a 
construit noul cartier Crângași, 
demolările amenințau serios 
vechea clădire a bisericii... dar 
credincioşii s-au rugat intens, 

şi Dumnezeu a făcut ca lama buldozerului să se oprească efectiv la zidul bisericii!
- Urmează o perioadă de 7 ani (1990-1997) în care frații și surorile s-au rugat din nou intens – pentru 
pacea și mărturia comunității, dar și pentru construcția unei noi clădiri.
- Dumnezeu a confirmat și aprobat dorința credincioșilor! Deși în majoritate săraci, bătrâni, sau tineri 
proveniți din familii ne-evanghelice, ei au contribuit material, spiritual, financiar, și – cu sprijin din 
partea altor credincioși din țară și de peste hotare (Germania, Statele Unite) – au sperat și au muncit 
din greu (alţi şapte ani, 1998-2005)... Dumnezeu a completat, a binecuvântat și a onorat acest efort: 
în septembrie 2005 a fost inaugurată actuala clădire a bisericii, în care există condiții dintre cele mai 
bune pentru desfășurarea și dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu în această zonă a Capitalei, pe care o 
dorim impregnată de mesajul Evangheliei și câștigată pentru Împărăția lui Dumnezeu!
- Azi, biserica Izbânda este frecventată de cca 250 membri și 70 aparținători, preponderent familii 
tinere, tineri necăsătoriți, adolescenți, copii, dar și destule persoane mature sau vârstnice – care 
învață să fie utili și dedicați slujirii Mântuitorului! Lucrarea spirituală este actualmente (nov. 2013) 
coordonată de un Comitet de cinci prezbiteri (Timotei Măceșaru, Samuel Șerban, Cristi Pavel, Daniel 
Iosub şi Eliezer Măceșaru).
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