Actiuni 2011
1. Doamna Marcela Ghiulbenghian, Presedinta Fundatiei “Tezaurul Sacru al Religiilor” si a Asociatiei pentru Pacea
Religiilor din Romania, impreuna cu Secretarul general al Asociatiei pentru Pacea Religiilor din Romania, Pr. Prof. Univ. Dr.
Alexandru I. Stan au organizat in data de 11.01.2011 in Sala de protocol a Bisericii Luterane o intrunire anuala a Fundatiei
si a Asociatiei, urmata de un pranz amical.
Cu aceasta ocazie au primit medalii si diplome: Preasfintia sa, dr. Daniel Zikeli Episcopul Vicar al Bisericii Evanghelice
de Confesiune Augustană si Excelenta sa, Domnul Episcop Christoph Klein, al Bisericii Evanghelice de Confesiune
Augustană care au primit din partea Asociatiei pentru Pacea Religiilor din Romania medalia pentru “ Merite deosebite in
promovarea convergentei spirituale in Romania” si diploma pentru Eforturile depuse in vederea mentinerii pacii intre
credinciosii religiilor din Romania si pentru convergenta spirituala.
Au mai participat : Înaltpreasfintitul Datev Agopian, Arhimandritul Bisericii Armene; Sfintia sa, Preotul Radu Holca;
Pastorul Zsold Bela de la Biserica Reformată Calvină "Calvineum" din Bucureşti, Imamul Osman Aziz; Sfintia sa, Preotul Mihail
Spătărelu, coordonator programe; domnul Deputat Aurel Vainer Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti;domnul
Paul Schwartz,Vicepresedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti; Dr. Ioan Ceuta President Bucharest Christian Center;
domnul Cati Camil si doamna Cati Hermina ; doamna Felicia Munteanu, realizator TV; doamna Prof. Univ.Lucretia
Vasilescu; doamna Neagu Maria editor Viata Cultelor; doamna Presedinte Magda Stavinschi si altii.

2. In perioada 18-25 Ianuarie 2011 s-a desfasurat saptamana de rugaciune in Bucuresti a crestinilor.
Am participat la Patriarhie, la Biserica Luterana, la Biserica Armeana, la Biserica Greco-catolica, la Biserica Catolica Sfantul Iosif

3. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata miercuri 9 februarie 2011 de Comunitatea Baha'i din Romania,
cu prilejul Săptămânii Mondiale Interconfesionale de rugăciuni. Cu acest prilej fiecare invitat a citit din Biblie,
Daniel, Iov, Coran, Bahá’u’lláh, versete care ne indeamna la pace si dragoste intre oameni.

4. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 17.02.2011 de Fundatia Internationala Omenia la
Receptia OMENIE si RECONCILIERE, evenimentul a fost patronat de doamna Minodora Ilie, Presedintele
Fundatiei.

5. Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat in data de 19 februarie 2011, la Cenaclul organizat de Fundatia Iulia
Hasdeu cu tema” Bogdan Petriceicu Hasdeu si albanazii” Printre invitati s-a numarat si doamnul Gelu Maksutovici,
presedintele de onoare al Uniunii albanezilor din Romania.

6. Parintele Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan impreuna cu doamna Marcela Ghiulbenghian, au fost invitati de Federatia
Comunitatilor Evreiesti din Romania, la un eveniment special in onoarea rabinului Shlomo Sorin Rosen, cu ocazia
inchiderii activitatii de Prim Rabin al comunitatilor evreiesti din Romania.
Evenimentul a avut loc in Sinagoga Mare din Bucuresti in data de 9.03.2011

7. Duminica 13.03.2011 doamna Marcela Ghiulbenghian la Gradina Icoanei, sarbatorind ziua ortodoxiei

8. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania in data de
15.03.2011 la Teatrul Evreiesc de Stat, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea teatrului Baraseum,
stramosul actualului Teatru Evreiesc de Stat si a 75 de ani de existenta a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din
Romania.

Imagini ale primului teatru Baraseum, film realizat de Radu Gabrea si Costel Safirman

9. In data de 07.04.2011 Asociatia pentru Pacea Religiilor din Romania, impreuna cu Federatia Comunitatilor Evreiesti din
Romania, alaturi de Fundatia Tezaurul Sacru al Religiilor au organizat Simpozionul inter-religios cu tema“ Profetismul în
viziune ebraică şi creştină de-a lungul veacurilor”
Moderatoarul acestui eveniment a fost Dr. Aurel Vainer – Deputat, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
Romania
Au introdus tema: Dr. Hary Kuller si Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan.
Mai jos prezentam Procesul Verbal incheiat cu prilejul Simpozionului “ Profetismul în viziune ebraică şi creştină
de-a lungul veacurilor” si poze de la acest eveniment.
Conferinta a inceput prin acordare a 3 medalii aurite si diplome pentru:
- Domnul Dr. Aurel Vainer, Presedinte F.C.E.R.
- Domnul Ing. Paul Schwartz, Vicepresedinte al F.C.E.R
- Domnul Ing. Albert Kupferberg, Secretar general al F.C.E.R
Ia cuvantul domnul Presedinte Dr. Aurel Vainer
Face o prezentare a fostei adunari din 11.01.2011 de la Biserica Luterana, unde s-a stabilit sa ne vedem mai des, propune acum
trimestrial.

NEVIIM – PROFETII
Apreciaza lucrarile A.P.A.R.-ului.
Face o prezentare a lucrarii domnului Dr. Conf. Hary Kuller, care va prezenta profetiile din Vechiul Testament.
Prezinta si lucrarea Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan.
Domnul Presedinte Aurel Vainer spune ca: doreste un dialog dinamic, cuviincios, intr-o maniera larg acceptata.
Mai spune ca primii profeti au fost evreii si toate profetiile incep cu Abraham. La inceput s-a hotarat ca statul Israel sa
se instaureze pe baza profetiilor, ce vor pazi locurile sfinte, legile ONU, drepturile tuturor cetatenilor indiferent de religia
acestora sau nationalitatea acestora, etc.
Crestinismul si islamismul doua religii de care trebuie sa tina seama si imparatii si evreii.
Domnul Presedinte Aurel Vainer spune ca profetii sunt cu har si misiune divina. Iona nu a mai vrut, dar nu a putut sa nu
mai fie misionar. Ei nu sunt atemporali.
Moise profetul nr. 2, vede misiunea de a lua evreii din Egipt. El moare insa inainte de a ajunge in tara Canan.

Domnul Presedinte Aurel Vainer si-a luat ca slogan parlamentar: “De binele cetatii in care locuiesti, depinde
binele tau” - Isaia.
De ce nu mai avem profeti azi?
Prognozele politice nu rezista mult timp. Ceausescu a facut prognoza pe 30 de ani, dar nu a prevazut caderea
comunismului.
Domnul Dr. Conf. Hary Kuller a prezentat profetiile din Vechiul Testament.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, care spune ca profetismul inseamna
a vedea inainte.

In continuare prezinta materialul scris.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul doamnei Marcela Ghiulbenghian, care prezinta o interpretare a maniilor
Lui Dumnezeu din Apocalipsa.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul domnului Imam Osman Aziz, care spune ca Dumnezeu a zis cine nu crede
in profeti nu e iubit de El. Profetia este principiul de baza al credintei musulmane. Cine nu crede in profet sau profeti acel om nu
este musulman. Coranul prevede 28 de profeti. Profetii fac minuni, savantii nu. Profetii au lasat omenirii stiinta. Toti stam cu
mainile pe bogatiile Lui Dumnezeu. Omul cat traieste prin profeti are activitate, munceste, iar rasplata o va primi la Judecata de
apoi.
Ultimul profet este Mohamed. Dupa el nu a mai fost alt profet. Mohamed a transmis obligatii, responsabilitati omului
pe pamant. Orice religie a venit prin profeti, cu unicitatea Lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne cheama la pace pe toti pamantenii, omul fiind cel mai frumos chip, rodul dragostei si al iubirii.
Domnul Presedinte Aurel Vainer apreciaza cuvantul expus de domnului Imam Osman Aziz. Mai spune ca aceasta
intalnire e transmisa in direct prin internet pe: www.live.fcer.ro
Domnul Presedinte Aurel Vainer invita participantii la intrebari, discutii, completari.

Intrebari ale domnului Boris Mahrian
1.
2.
3.
4.

De ce pictam, de ce facem chip cioplit?
Viziunea lui Iliahu, Isaia despre Iisus.
Cum de a fost posibil ca Iisus sa fie imnormantat in cetatea Ierusalimului?
A dat cu oistea in gard ca Ieremia, Ce-i cu Ieremia? Nu e profet?

Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan raspunde la intrebari:
1.
2.

Si monezile aveau chipuri, cand sfintim lucrurile, le scoatem de sub mana satanei. Primul pictor care a pictat omul a
fost la evrei. Azi multiplicam la xerox fotografii, dar nu sunt idoli
Iisus a spus despre El: Eu sunt Mesia!

Hristos inseamna Mesia in greaca.
3.
4.

Cimitirele au fost in afara cetati, si in timp au intrat in cetati si orase.
Nu este vorba de profetul Ieremia - ci de un mitropolit grec ce trebuia sa fie pus in Moldova, dar musatinii si-au pus o
ruda.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul domnului Dr. Bogdan Catrangiu, Presedintele Asociatiei ARPC, care vorbeste
despre” preventia si paleatia, virtutea si rugaciunea unei comunitati”
Evreii si romanii trebuie sa faca impreuna o gradina a Maicii Domnului in Romania.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul domnului Gelcu Maxutovici, Presedintele de Onoare al Uniunii Culturale
a Albanezilor din Romania, vorbeste despre radacinile sale, mama crestina, tata musulman. Albanezii au devenit musulmani,
nu au avut conflicte niciodata cu evreii. A spus despre Albania ca este primul stat ateu, dar ca oamenii nu si-au pierdut credinta
– nu si-au parasit traditia.
Domnul Presedinte Aurel Vainer completeaza spunand ca politicul nu a putut desfiinta credinta oamenilor niciodata.
Evreii marani, care au trecut la catolicism, obligati de politic, seara in casele lor faceau rugaciunea evreiasca.
Eugen Barbu intr-un roman de-al sau spunea ca atat el cat si sotia isi faceau rugaciunea separat, in camere diferite in
perioada comunista.
Doamna Doina Ghitescu recita 2 poezii una de Nichita Stanescu, iar cealalta de Iulia Hasdeu.
Domnul Presedinte Aurel Vainer da cuvantul marelui maestru, scriitor, Radu Carneci, care spune ca: o asemenea
adunare e de mare importanta, acest ecumenism este important, este necasara o armonie intre religii.
Multumeste doamnei Marcela Ghiulbenghian pentru invitatie. Personal respecta intru totul celelalte religii.
Cantarea cantarilor din Vechiul Testament nu se regaseste in Coran, dar tine cont si de religia ebraica si de cea
crestina, este chintesenta credintei. Este impacat ca este al tuturor si al sau uneori.
Ne roaga sa venim si cu alti invitati ca Vasile Andru, etc in adunarile APAR.
Domnul Presedinte Aurel Vainer ne roaga sa pastram un moment de reculegere pentru scriitorul Schane Carmel,
ecumenist.
In continuare vorbeste domnul Ossy Lazar care face apel la toti liderii religiosi sa vorbeasca oamenilor despre ura,
aceasta sa dispara si sa fie propagata dragostea, prietenia pentru toti.
Doamna Dr. Victoria Marcu in vremea studentiei se intreba unde este sufletul. S-a lamurit. Una este idolatria si alta este
exemplul de urmat. Unii isi doresc sa fie idoli, altii ii sustin am vazut ce a facut Ceausescu, Sadam, Gadafi, etc.
Domnul Dr. in biologie, cercetator Liviu Beris, supravietuitor al Holocaustului din Transnistria, aprecieaza ceea ce s-a
spus si afirma ca fiecare religie este un ideal, pentru ca cele nestiute vor fi mai multe decat cele stiute.
Domnul rabin Zwikfir din Israel vorbeste in engleza, traducerea fiind facuta de domnul Silviu Vexler, spune despre
Biblie ca are mai multe cai, cai ale pacii. Regele hazarilor - a avut un vis – dorintele sunt bune, dar nu si faptele. Si-a strans
consilierii sa vada unde a gresit.
Noi impartasim aceeasi profeti, ( toti credem intr-un singurDumnezeu). Mamiodes spune ca evreii se pot ruga cu
musulmanii impreuna intr-o moschee.
Iudaismul se bazeaza pe a accepta si a face in viitor sa se intample lucruri bune, pentru ca poprul in vechime facea
lucruri rele, deci trebuie sa tindem spre pace in lume.

Doumnul Dr. Conf. Hary Kuller spune despre rolul urias al suferintelor care pot schimba omul. Orice evreu este
raspunzator pentru toti evreii si toti pentru orice evreu. Nimeni nu se poate absolvi de judecata, ne indeamna sa citim profetiile
care au spiritul Dumnezeirii.
Daca nenorocirile duc la drumul cel drept este necesar testul verificabilitatii, a aplicat acest test in viata dansului.
Domnul Presedinte Aurel Vainer e multumit si multumeste tuturor celor care au participat azi si ii invita sa serveasca
impreuna masa pregatita cusher, oferita de Fundatia Tezaurul Sacru al Religiilor.

10. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 3 – 4. 05.2011 de Federatia Comunitatilor Evreiesti
din Romania la lucrarile Adunarii Generale a F.C.E.R -2011, cu ocazia Aniversarii a 75 de ani de existenta a F.C.E.R
Dupa actiunea de Reinaugurare a fatadei Templului Coral, a Aniversarii a “ 75 de ani de existenta a F.C.E.R s-au decernat
Medalii de Onoare “ Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania” dupa cum reiese din galleria foto de mai jos.

11. Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la inmormantarea doamnei Dr. Cearnes Victoria, la Cimitirul

Evreiesc, de pe Bd-ul 1 Mai, in data de 11.05.2011.

12. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 11.05.2011 la ora 18,30 Ateneul Roman, de catre

Ambasada Statului Israel sa participe la celebrarea celei de a 63- a Aniversari a Statului Israel.

13. Doamna Marcela Ghiulbenghian, la Biserica construita de Familia Bratianu , la Florica langa Topoloveni-Pitesti, ce are la
subsol criptele familiei, unde a fost adusa prietena, doamna Eleonora Bratianu, dupa ce a murit la varsta de 89 de ani.
Distinsa doamna Eleonora Bratianu a ctitorit si donat un Schit langa Biserica, cu ajutorul neprecupetit al Pr. Vicar Branzea
(fost secretar general la Ministerul Cultelor) care s-a ocupat si de toata inmormantarea foarte frumoasa.
Eleonora Bratianu, si-a dorit sa nu moara pana ce nu este gata Schitul, sa moara usor, fara a chinui pe cineva, sau sa se
chinue.
Bunul Dumnezeu i-a implinit dorintele.

14. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de doamna compozitor Mihaela Vosganian in data de 23.05.2011 la Opera
Nationala din Bucuresti, la spectacolul “ Locurile de putere ale doamnei Albe” Opera cross-media de Mihaela Vosganian.

15. Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat in data de 15 Iunie 2011, alaturi de Preotul Teofil Bradea si alte
personalitati, la comemorarea a 122 de ani de la moartea marelui Mihail Eminescu, la Cimitirul Belu.

16. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata intre 23- 25 Iunie 2011, la Parlamentul Romaniei la Simpozionul
“ Libertatea de constiinta si de credinta” si la al 7-lea Congres anual al Miscarii Europene pentru Politici Crestine ( ECPM), in
calitate de Presedinte a Fundatiei “Tezaurul Sacru al Religiilor”

17. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Excelenţa sa, Francesco - Javier Lozano, Arhiepiscopul
Nunţiului Apostolic în România, la Nuntiatura Apostolica, pentru a celebra al VI-lea an Aniversare de la ridicarea la
Pontificat a Sanctitatii Sale Papa Benedict al XVI- lea, in data de 29 Iunie 2011, ora 17.oo, la receptia oferita cu acest
prilej, alaturi de personalitati religioase, diplomatice, politice, etc.

18. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Asociatia Unesco “Iulia Hasdeu” in data de 9 Aprilie ora 11, la
implinirea a 80 de ani de la nasterea marelui actor AMZA PELEA.

19. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de doamna Carmen Fulger la TVRM, la emisiunea “En Garde” in data
de 06.07.2011.

20. In data de 30 Iunie 2011, doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de prof. Alexandru Maruta la simpozionul “
Miscarea Vietii”

21. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 22 Iulie 2011, ora 11, de catre Editura Litera si Fundatia
Europeana Nicolae Titulescu la lansarea cartii domnului Presedinte Ion Iliescu” FRAGMENTE DIN VIATA SI DE ISTORIE
TRAITA”

22. In data de 30.07.2011, doamna Marcela Ghiulbenghian a depus o coroana la sicriul lui Ion Marin omul ales de
Preasfanta Fecioara Maria, prin care a transmis construirea unei Manastiri la Ionesti, pe fostul loc sfant al Manastirii
Butoiu, arsa de turci pe la 1750, cu ajutorul unei troite si a unei fantani ce au devenit miraculoase pentru a se crea
fonduri.

23. Intre 12-14 August 2011, doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la “Forumul Romania Juna” impreuna cu
grupul de dezbatere a “Identitatii Nationale”

24. Doamna Marcela Ghiulbenghian impreuna cu Pr. Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, cu ocazia venirii lui Karima din
Germania, membra a Consiliului de conducere al WCRP pe Europa. Au mai fost prezenti doamna Anca Bogdana Mihail si
familia Ruţă

25. Marti 13 Septembrie 2011, doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la Biserica Sfintei Cruci si a Sfantului Vasile
cel Mare, la ajunul Sarbatorii Inaltarea Sfintei Cruci.

26. Doamna Marcela Ghiulbenghian la sarbatoarea Inaltarea Sfintei Cruci in data de 14 Septembrie 2011, la
Manastirea Coslogeni, invitata de Maica Daria, stareta Manastirii Sfanta Treime Libertatea.

27. Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata in data de 24 Septembrie 2011, ora 11, de doamna Crina Bocsan,
Pres. Asociatiei Unesco “Iulia Hasdeu” la comemorarea a 123 de ani de la trecerea in alta viata a Iuliei Hasdeu, la Cimitirul
Belu.
Asociaţia UNESCO IULIA HASDEU
va comemora 123 de ani de la trecerea în altă viaţă a Iuliei Hasdeu
sâmbătă 24 septembrie ora 11 la Cimitirul Bellu,
la monumentul funerar al familiei Hasdeu Serviciul religios va preceda momentul de reculegere
Testamentul Iuliei Hasdeu
Se va putea coborî în cavou după decenii în care cripta a fost mereu închisă

28. In data de 12.10.2011doamna Marcela Ghiulbenghian la Teatrul Evreiesc unde Comunitatea armeana din
Bulgaria a sustinut un spectacol de muzica si dans, venind impreuna cu Episcopul din Bulgaria. Spectacolul a fost urmat de
o masa comuna.

29. In data de 15 Octombrie 2011 doamna Marcela Ghiulbenghian, alaturi de domnul Jirair Ghiulbenghian la cununia
civila si religioasa a fiului Ghiulbenghian Edmond George cu Andreea Spirea. Nasii, Fam. Av. Cosmin Savu Cristescu

30. 26 Octombrie 2011, doamna Marcela Ghiulbenghian la sarbatoarea Sfantului Dumitru, participand la Sfanta
Liturghie, dupa ce noaptea a stat la rand pentru a saruta Sfintele moaste ale Sfantului Apostol Andrei si ale Sfantului
Dumitru Basarabov.

31. In data de 4 Noiembrie 2011 doamna Marcela Ghiualbenghian a participat la receptia Fundatiei Internationale
OMENIA, organizata de doamna Minodora Ilie, Presedinta Fundatiei.

32. In data de 13 Noiembrie 2011 doamna Marcela Ghiulbenghian la prima slujba oficiata de Datev Agopian, ca Episcop,
alaturi de reprezentanti ai altor culte crestine. Slujba a fost urmata de o masa la Clubul Corpului Diplomatic

33. Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit invitatia Grupului Ecumenic de Rugăciune condus de domnul deputatul
Cristian Dumitrescu în calitate de presedinte, la “Micul Dejun cu Rugăciune” la Parlamentul Romaniei in perioada 7-9
Decembrie 2011. Alaturi de reprezentantii Bisericilor au fost prezenți politicieni, oameni de cultură, reprezentanți ai
corpului diplomatic, etc.

