
Actiuni 2010 

 

1.    Doamna Marcela Ghiulbenghian  a fost invitată în data de 11 Ianuarie 2010, la Celebrarea celor 160 de 

ani de la   naşterea marelui poet naţional MIHAI EMINESCU, de către Fundaţia Golescu. Recitalul Mihai 

Eminescu  a fost susţinut de actrita Manuela Golescu.  

 

2. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitată împreună cu soţul de Doamna Preşedintă a Fundaţiei 

Internaţională Omenia, Minodora Ilie, în data de 14 Ianuarie 2010, la cocktail-ul omeniei şi reconcilierii, în 

sala Phoenicia Grand Hotel, pentru a aduce un gând de profundă amintire celor mai importanţi oameni care 

au trecut în eternitate : Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, Corneliu Coposu, Ion Raţiu, Vasile Gionea, 

Felicia Meleşcanu, Gen. Teodor Paraschiv, Senator Mihai Ladaru, Senator Vasile Văcaru, Mitropolit Antonie 

Plămădeală, Puia şi Victor Ţicu, Otto Weber, Florian Simion, Eugen Bertea, Elvira Vrăbiescu, Ion Negrea, 

Aurelia Tartan, Ilie Vedeţ, Amadeo Lătărescu, Dina Câmpeanu, Iuhasz Iosef, Părintele Prof. Constantin 

Galeriu. 

        Au fost oferite Diplome de Onoare, celor care s-au remarcat prin fapte de omenie în anul 2009, 

de către Preşedintele de Onoare, Preafericitul Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

       

      

       

     



     

      

       

      

      

  

 

 



  

3.  Doamna Marcela Ghiulbenghian la Cimitirul Belu, in data de 15 ianuarie 2010, la comemorarea lui Mihail Eminescu 

organizată de Preotul Bradea, în prezenţa PS Varsanufie şi a altor somităţi care au continuat la Academia Română cu 

momente înalţătoare. 

 

     

     

     

      

    

     



     

    

 

 

4.  Doamna Marcela Ghiulbenghian în vizită la Muzeul Satului admirând crucile vechi, diversitatea troiţelor, crucilor, 

tradiţia poporului  Sâmbătă 16 Ianuarie 2010. 

 

      

     

      



      

        

     

 

5.  Doamna Marcela Ghiulbenghian participând la Rugăciunea ecumenică la Biserica Catolică, pe 18 Ianuarie 2010. 

      

    

     

 

 



 5. A .       În perioada 18 – 25 Ianuarie 2010, se desfăşoară „ Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor”. Pentru 

a contribui la apropierea dintre liderii religioşi prezenţi la rugăciune, Preşedinta Fundaţiei  Marcela Ghiulbenghian a 

organizat masa de la Biserica Armenească, invitând mai multe personalităţi şi membri ai Fundaţiei în ziua de 19 Ianuarie la 

Biblioteca Dudian. 

     

     

     

     

  

 

 5. B. În ziua de 20 Ianuarie 2010 Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitată de Sfinţia sa, Preotul Daniel Zikeli, la 

Biserica Luterană şi la receptia oferita după slujbă. 

 



6.  In 25 Ianuarie, la slujba ecumenică de la Patriarhia Română, la care au participat reprezentanţi de la alte culte 

creştine. 

     

 

7. FUNDATIA  TEZAURUL SACRU AL RELIGIILOR 

Pers.Jur.Nr. 147/94 Judec.sect. 1 Bucuresti                                                                
Cod fiscal: 6255488    
Sediu: Bucuresti, Str.G-ral Cristescu 12,sect.1, Romania ,            
Tel :  021.316.01.30 
 Mobil: 0744.33.99.31 
 Fax :  021.312.01.07 ; 021.311.01.51 
 E-mail: sacredtreasure2033@yahoo.com 
 Site:www.sacredtreasure.org 
 
 

      Fundaţia a luat atitudine împotriva pro- avorturilor, pro- homosexualităţii si îngrădirii libertăţilor religioase, 

trimitând în data de 26.01.2010, materialul de mai jos la : Secretariatul delegaţiei romane la PACE; Domanei  

Nadia Valentina Ionescu de la Camera Deputaţilor, Doamnei Mihaela Drăghici de la Senat 

 

Delegaţiei României la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei 

F.F. URGENT 

 

Privind rezoluţiile ce se urmăresc acum 1 -  pro-avort, 2 - pro-homosexualitate şi 3 -  împotriva libertăţilor religioase. 

1. Avortul fiind o crimă nu suntem de acord cu el. Femeia care vrea să avorteze, ar fi bine : 

- să aducă aprobarea medicului că nu poate ţine o sarcină 

- a familiei că nu doresc copilul 

 - a soţului, prietenului că nu doreşte copilul 

- a preotului, confesorului religios, care îi poate da o dezlegare a acestui păcat de moarte sau o poate convinge să nască şi să-l 

dea unei familii care-şi doreşte un copil 

Astfel vina este a lor, nu a dumneavoastră şi a noastră, care nu vrem să fim părtaşi la crime colective. Vom da socoteală pentru 

fiecare păcat individual, dar pentru păcatul colectiv, nu vom ieşi din iad în veci. 

Referitor la pro-homosexualitate 

2. Vă rugăm să aveţi în vedere că dacă vreunul din copii sau nepoţii dumneavoastră dragi, la o vârstă fragedă, sunt agresaţi de 

homosexuali, nu vă veţi putea îndrepta împotriva agresorului, că avea dreptul, fără a exista vreo interdicţie în acest sens. După 

majorat, omul e liber fiecare să facă ce vrea, deşi medical, anusul nefiind elastic, ca vaginul, va ajunge la  anus contra naturii în timp !      

http://www.sacredtreasure.org/


Dacă o femeie, un bărbat e abuzat de un homosexual, fără voia sa şi nu are lege pentru a fi protejat, nu are cale legală de a pedepsi 

agresorul. 

Cei care sunt majori şi fac acest lucru e problema lor, atât timp cât ei doresc aceasta e păcatul lor, dar nu şi al nostru ca să fim de 

acord cu aceste lucruri care nu sunt conforme cu legile divine ale tuturor religiilor. 

Referitor la îngrădirea libertăţilor religioase 

3. Dumnezeu ne face cunoscut că am primit chip divin şi lumină divină, doar fiinţele ce conduc cu El universul, nu şi alte fiinţe de 

pe alte planete. Pământul e o şcoală. Avem încercări de dimineaţa până seara şi lucifer cu oamenii lui, vor să îi demonstreze Lui 

Dumnezeu că nu suntem vrednici de lumina divină. 

Mental, trebuie să nu ne grăbim, căci el are voie să ne ispitească. Noi nu trebuie să primim, ci trebuie să înlăturăm orice mesaj 

negativ ( ce contravine Lui Dumnezeu ). Oamenii trebuie să se încarce pozitiv, cu lumină de la Dumnezeu, nu cu negativ, ca să ne 

împlinim menirea de a ne îndumnezei, pentru a ajunge la lumina veşnică, indiferent de calea pe care am ales-o, funcţie de religia în 

care ne-am născut. 

Dorim ca delegaţia română care vine dintr-o ţară majoritar creştină, superioară din punct de vedere religios, căci urmează legilor 

Fiului Lui Dumnezeu, Noului Testament, să se impună în  Parlamentul European, unde se pare că au pătruns mulţi oameni care nu   

fac diferenţa între bine şi rău, făcând inconştient voia lui lucifer. 

Ne rugăm pentru reuşita dumneavoastră şi îl rugăm pe Dumnezeu să vă ajute să faceţi voia Lui. 

 

                                                               Preşedinte, 

                                                               Ec. Marcela Ghiulbenghian 

8.   În data de 31 Ianuarie, la slujba de numire a părintelui Siluan în Biserica Schitului Măgureanu, ce va reveni la forma 

iniţială  de schit, alături de PC. Timotei Aioanei şio de PC. Ieromonah Teofil 

                  

 

 

9.    Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 1 Martie2010, la Academia Romana la dezvelirea de catre 

primarul Capitalei Sorin Oprescu a  Sculpturii lui Haas ( nascut in  1509 Dornbach, Viena, Austria – decedat in 1579 la 

Sibiu), autorul tehnicii rachetei in trepte. 

     La acest eveniment au paricipat si Viceprimarul Vienei Renate Brauner, Presedintele Academiei Romane Ionel 

Haiduc, Ambasadorul Vienei la Bucuresti Martin Eichtinger.   



     Cu ocazia acestiu eveniment Prof. Dr. Ing. Doru Todericiu a lansat cartea despre acest vizionar  “ Preistoria 

Rachetei Moderne “ Manuscrisul de la Sibiu 1400 – 1569  

 

    

     

     

 

 

 10.   Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata  in data de 5 Martie 2010, de catre doamna  Prof. Univ. Lucretia 

Vasilescu la Biserica Armeneasca, la Ziua Mondiala de Rugaciune. 

 

 

 

 

 

 

 



11.     Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la slujba de adio care a fost oficiată de PF Daniel, alături de alţi Episcopi, 

Profesori Universitari, Preoţi, a celui care a fost Preşedinte de Onoare al Fundaţiei, care a încetat din viaţă la vârsta de 81 

de ani, Pr.Acad.Prof.Univ.Dr.Dumitru Popescu. 

 

     

     

     

      

 

  



12.   În data de 8.04.2010 doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata la Fundatia Academia Daco Romana, pentru a 

expune rolul si eficienta viitorului Forum Religios International ( Centrul Mondial al Religiilor) unde a primit diploma de cu 

titlul de Mare Preoteasa Zamolsiana, intru promovarea valorilor temporale daco romanesti. 

     

 

13.  Joi 22 Aprilie 2010, doamna Marcela Ghiulbenghian  a fost invitată de familia Parintelui Academician Prof. Univ. Dr. 

Dumitru Popescu, la parastasul acestuia de 40 de zile, la Manastirea Radu Voda. 

 

       

       

 

 

 

 

 

 



14.   Duminica 25 Aprilie 2010,doamna Marcela Ghiulbenghian la slujba de la Episcopia Tomisului din Constanta 

 

      

   

15.  Miercuri 5 Mai 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian impreuna cu doamna Carmen Fulger, realizatoarea emisiunii de la 

TVRM a spectacolului ce a prezentat dansurile armenesti. 

        

16.  Duminica 9 Mai 2010, doamna Marcela Ghiulbenghian, la Manastirea Adormirea Maicii Domnului de la Izvorul 

Muresului din Judetul Harghita, impreuna cu  Arhiepiscopul Ioan al Covasnei si Harghitei 

     



     

   

17.     12 Mai 2010 Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata la Ateneul Roman, la spectacolul realizat de doamna 

Cristina Vasiliu” Venetia – Cetatea Artelor” 

 

                  

 

     

 

 



18.     16 Mai 2010 Doamna Marcela Ghiulbenghian, impreuna cu sotul au luat parte cu adanca durere la slujbele de la 

Biserica Armeneasca, slujbe oficiate pentru trecerea in nefiinta a celui care a pastorit Biserica Armeneasca din Romania 50 

de ani , Inaltpreasfintia Sa Arhiepiscopul Dirayr Mardichian. 

   

     

     

     



     

      

     

19.   16 Mai 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian la Cimitirul Armenesc, unde a fost ingropat Inaltpreasfintia Sa 

Arhiepiscopul Dirayr Mardichian si la Clubul Diplomatic unde a avut loc Parastasul. 

 

     

     



     

 

 

 20.    20 Mai 2010, doamna Marcela Ghiulbenghian la inmormantarea unui bun prieten Pacuraru Alex, membru al APAR 

“Asociatia pentru Pacea Religiilor din Romania”  

 

     

     

21.     21 Mai 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian la sarbatoarea Hramului Patriarhiei Ortodoxe Romane, de Sfintii Imparati 

Constantin si Elena, alaturi de Preafericitul Daniel si de un sobor de Inaltpreasfintiti si Preasfintiti, Preoti si Diaconi, 

incantandu-ne un minunat cor de copii. 

 



     

     

    

 

 22.     22 Mai 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de catre Fundatia Internationala Omenia, Presedinte si 

organizator doamna Minodora Ilie la botezul Altetei Princiare Carol Ferdinand, fiul Printului Paul al Romaniei si al Printesei 

Lia de Romania, nasii fiind Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu si sotia doamna Maria Basescu. 

 

 

                                         



 

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     



     

     

     

     

 

 

 

 

 



23.     24 Mai 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian, la Hramul Bisericii Sfanta Treime a Schitului din Vidra, pe care a ctitorit-o 

Familia Ghiulbenghian. 

 

     

     

24.  Fundatia “Tezaurul Sacru al Religiilor” a primit din partea “ FOND”, Federatia ONG-urilor pentru Dezvoltare  invitatia 

de a participa la sesiunea din 24 - 27 Junie 2010.  

 

                                   

 

 

 



Scurta traducere 

FOND este Platforma romana a organizatiilor neguvernamentale pentru Dezvoltare ce reprezinta 

organizatiile interesate sa devina din ce in ce mai active in domeniul cooperarii internationale si ajutorului 

umanitar.Strategia Platformei vizeaza sustinerea si dezvoltarea campaniilor de constientizare, atat a publicului 

general, dar si a institutiilor implicate in acordarea de asistenta pentru dezvoltare si ajutorare. Mai mult decat atat, 

FOND incearca sa colaboreze indeaproape cu organizatiile si expertii locali din noile state membre UE si din 

statele mai vechi.Federatia isi propune sa promoveze valorile cooperarii internationale pentru dezvoltare in 

Romania si sa dezvolte in acelasi timp capacitatea ONG-urilor din tara noastra de a se implica in acest domeniu si 

sa creeze cadrul pentru un parteneriat si dialog cu actorii nationali guvernamentali si europeni. 

 

25.   In data de 24 Iulie 2010, am foat invitata la Hotel Royal Bucuresti de catre Asociatia Surori Musulmane, la 

“Conferinţa Femeia Musulmană”. Printre invitatii de seama s-au numarat: Av. Famile Fatma – ARSLAN din Olanda; Prof. 

Dr. George Grigore; Prof. Dr. Anton Caragea; Drd. Alina Isac; Dr. Albu Al- Ola. 

       

      



26.   Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de IDC sa participe la “Conferinta internationala de pace, 

reconciliere si globalizare, intr-o lume interdependenta” la Berlin. 

From: Institute for Cultural Diplomacy  
To:  Marcela Ghiulbenghian  edmond@clicknet.ro 
Subject: A World without Walls 2010: "An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an 
Interdependent World" (Berlin, 6th - 10th November 2010) 

Call for Applications 

______ 

A World without Walls 2010 

"An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an 

Interdependent World"   

(Berlin, 6th - 10th November 2010) 

Held on the 21st Anniversary of the fall of the Berlin Wall 

________ 

Dear Colleagues & Friends,  

 

On behalf on the ICD, I am writing to bring to your attention the next major program hosted by the ICD in partnership with other leading organizations: 
A World Without Walls 2010: "An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World" (Berlin, 6th – 10th 
November 2010)  
www.world-without-walls.org 
In addition I would like to bring to your attention two additional programs hosted by the ICD in November 2010: 
Europe Meets Russia: A Forum for Young Leaders   
Berlin, 03 - 09 November, 2010 
For more information about the program, please click here 
Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders  
Berlin, 22 - 26 November, 2010 
For more information about the program, please click here 
We are currently accepting applications to attend these programs and I would therefore be grateful if you could share the announcement within 

your network and forward the information below on to anyone who you feel may be interested in attending. We would also be delighted to have 

you involved and to welcome you to Berlin. Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event.  

I am pleased to announce that you can now follow the ICD, and connect with our global network, online. The ICD Face book group allows you to 

communicate with likeminded individuals across the world, and by following us on Twitter you will be the first to know about our new programs, 

as well as the latest developments in the field of Cultural Diplomacy.  

If you do not wish to receive emails from the ICD in future, please send us an email to info@culturaldiplomacy.org indicating this (Please do not 

reply to this e-mail). 

Mark Donfried  

Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku´damm Karree (3rd Floor/Hochhaus) 
Kurfürstendamm 207-8 Berlin, Germany-10719 
Phone: 00.49.(0)30.2360-7680 
Fax: 00.49.(0)30.2360-76811 
www.culturaldiplomacy.org 

info@culturaldiplomacy.org   

Join the ICD’s global network on Facebook – click here  

Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter – click here  

Become a member of the ICD and help create a strong Cultural Diplomacy community – click here 

 

http://www.world-without-walls.org/
http://www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en_forums_emr_about
http://www.culturaldiplomacy.org/youngleadersforums/index.php?en_forums_cde_about
mailto:info@culturaldiplomacy.org
http://www.culturaldiplomacy.org/


27. Doamna Marcela Giulbenghian invitata la TvRM, (Televiziunea Romania de Maine) in data de 28.04.2010, la 

emisiunea “ Exclusiv Pentru Premianti” Realizator Carmen Fulger cu un grup de dansatori armeni pregatiti de doamna  

Bela Mardikian 

                                          

28. Doamna Marcela Ghiulbenghian, alaturi de domnul Bagiu Ovidiu Ilie, invitati la  TvRM, (Televiziunea Romania de 

Maine) la emisiunea “ En garde !” in data de 08.09.2010 

Realizator si Producator Carmen Fulger 

                                        

29.   Doamna Marcela Ghiulbenghian alaturi de doamna Silvia Dumitrescu, domnul Eugen Cristea, Baletul Floria Capsali, 

la TvRM (Televiziunea Romania de Maine) la emisiunea  “ En garde ! “ in data de 27.10.2010. Doamna Marcela 

Ghiulbenghian a spus o poveste ( Apocalipsa ) la rubrica adevarat sau fals, realizator Carmen Fulger, 

        

        



30. In data de 7.11.2010 doamna Marcela Ghiulbenghian, impreuna cu sotul a fost invitata de catre Arhiepiscopia 

Bisericii Armene din Bucuresti la slujba de intronizare a Preacuviosului Parinte Arhimandrid DATEV AGOPIAN, dupa 

oficierea Sfintei Liturghii in Catedrala Sfintii Arhangheli din Bucuresti si la Dineul Oficial  la ora 17, in Salonul 

Brancovenesc din Palatul Parlamentului. 

 

     

      

      

      

       



      

     

 

31.   In data de 11 Noiembrie 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de catra Parintele Ieromonah Mihai 

Harbuzaru la Cluj, unde a sustinut Teza de Doctorat.  

       Lucrare inedita de transpunere din manuscrisurile vechi gasite in Biblioteca Manastirii Sinaia, a textului muzical 

vechi a lui George Enescu in actuala scriere muzicala si traducerea textelor 

 

     

     



     

    

 

32.    Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la Programul Simpozionului “ Parintele Galeriu – 7 ani de la plecarea la 

Domnul” in data de 18 Noiembrie 2010 

 

     

    

     



     

 

33.    In 26 Noiembrie 2010 doamna Marcela Ghiulbenghian, impreuna cu Pr. Prof.Univ. Dr. Alexandru I.Stan au 

participat la Simpozionul inchinat ilustrului Prof de teologie Pr. Liviu Stan ce a avut loc la Mitropolia din Sibiu in prezenta 

ficei venita de Germania si a fiului venit din SUA. 

L-au omagiat : IPS Laurentiu Streza 
                        Pr. Irimia Marga, Conf. Dr. in drept bisericesc 
                        Fiica Lacramioara Stan, balerina 
                        Fiul Traian Stan fizician 
               Pr. Academician Pacuraru 
               Pr. Abrudan 
               Pr. Oancea Dorin, teolog protestant evanghelist; 
               Pr. Prof.Univ. Dr.  Stan I.Alexandru 
               Gheorghita Gheorghe Dr. in drept 
               Pr. Prof. Vasile Mihoc 

      

                           



   

     

     

     

     

     

 

 



34.     Doamna Marcela Ghiulbenghian si pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I.Stan au fost invitati de Ministerul Afacerilor 

Externe si Nuntiatura Apostolica in data de 7 Decembrie 2010, in Sala Gafencu, cu ocazia aniversarii a 90 de ani de la 

stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si Sfantul Scaun. 

      A participat domnul Ministru  Tudor Baconschi,  E.S. Arhiepiscopul  Francisco-Javier Lozano, nuntiu apostolic in 

Romania, reprezentanti ai corpului diplomatic si alte personalitati religioase. 

                              

 

 

       

35.   Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata impreuna cu Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan la sarbatoarea  de 

Hanuka  5771,” Sarbatoarea Luminilor”a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, in data de 1 Decembrie 2010, la 

Templul Evreiesc 

 

                               



  

 

36.    Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Parlamentul Romaniei in perioada 8-10 Decembrie 2010 la editia a 5-

a  “Micului Dejun cu Rugaciune” si la dezbaterea cu tema “Valori crestine in politica”. Printre paticipanti s-au numarat : 

doamna Deputat Roberta Anastase – Presedintele Camerei Deputatilor, domnul Emil Constantinescu – fost Presedinte al 

Romaniei, Inaltpreasfintitul Nifon – Mitropolit al Targovistei, domnul Deputat Aurel Vainer – Presedintele Comunitatii 

Evreiesti din Romania, domnul Virgil Achihai – Presedintele Cultului Crestin dupa Evanghelie, Excelenta sa Francisc Javier 

Lozano – Arhiepiscop, Nuntiu Apostolic in Romania, domnul Musledin Revin – Consilier, Cultul Musulman, Printesa Lia de 

Romania, doamna Minodora Ilie – Presedintele Fundatiei Omenia, etc.                                                                                                                                                                                

Cu aceasta ocazie doamna Presedinte Marcela Ghiulbenghian a primit Diploma de participare din partea domnului Deputat 

Cristian Sorin Dumitrescu, Presedintele Grupului Ecumenic de Rugaciune. 

                      

     

     



     

     

     

     

     



     

     

     

     

      

 

 

 



37.     Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de domnul General Dr. Emil Strainu, Realizator TV, la lansarea carti 

“SINGUR PRINTRE EXTRATERESTRI” -  ( DE)CONSPIRATIA TACERII , Studii si cercetari nonconventionale, in data de 13 

Decembrie 2010. 

 

 

          

   


