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1. 22-ianuarie- 2019 

Marcela Ghiulbenghian a fost invitată de Episcopia Armeană la ziua de rugaciunea ecumenică în Biserica 

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril pentru rugăciuni comune ale reprezentanților Bisericilor creștine din 

București, urmate de un program de rugăciuni ale Bisericii armene, interpretate de corul acesteia 

condus de doamna Prof. Popovici Mariana. 

,       

  

2. 26.02.2019 

Doamna Marcela Ghiulbenghian, a organizat la Adunarea Generala anuala a Fundatiei "Tezaurul Sacru al 

Religiilor" la Restaurant Mercure, făcând cunoscută Fundația la Consilierii patriarhali, episcopali, la 

protoereii bisericii ortodoxe din București, la profesorii universitari ai facultății de teologie ortodoxă din 

București, la conducerea TC Trinitas, a ziarului Lumina și a radioului Lumina. 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 Scurt rezumat al activității desfășurate de Fundație din 1994 și până la 31 Decembrie 2018. 

A) Notă autobiografică 

 Sunt născută în Smeeni, jud. Buzău, pe 30 ianuarie 1945, botezată ortodox, dintr-o familie cu 4 copii 

(refugiați din Ardeal, pe nume Comșa) și adoptată de sora tatălui, Victoria, căsătorită Ionescu, care nu avea copii, 

dar aveau o situație materială bună și care m-au înconjurat de dragoste și mi-au dat o educație bună și creștinească, 

deși vremurile propagau ateismul. 



 După război, ne-am stabilit în Brașov și am terminat un liceu de excepție Andrei Șaguna care a dat cei mai 

mulți academicieni. După liceu, nu am intrat la Arhitectură ci am absolvit secția de desenatori tehnici ai Școlii Tehnice 

de Arhitectură și Construcția Orașelor, STACO intrând apoi la Facultatea de Economie Generală a Academiei 

Comerciale din București și am lucrat 15 ani în Instituții de stat. Sunt mamă a doi copii.  

Am avut un magazin particular încă din 1982 cu 8 ani înainte de revoluție. Cel de al doilea copil fiind mai 

bolnăvicios, m-a făcut să mă apropii de Biserică şi să citesc pentru a înțelege predicile preoților. La un moment dat 

doctorul mi-a spus că nu ştie ce are copilul cel mic pentru că nu răspunde la antibiotice.  

 De la o fină din Germania, am auzit că preotul Ionică Cristescu are har, eu neştiind atunci ce înseamnă harul 

unui preot. 

 Ea mi-a explicat că face minuni, vindecă boli şi tămăduieşte, etc. Preotul mi-a spus că dacă am venit la 

Biserică și ne-am rugat amândoi, copilul se face bine și să-i dau drumul afară, deși avea febră foarte mare.Eu nu am înțeles 

atunci, cum  de e sigur pe acea Fiinţă Supranaturală (de care învățasem la liceu și în facultate) la care mama îi spunea 

Dumnezeu și întorcându-mă de la Biserică l-am sunat pe domnul Doctor Colonel Stancu, de la Policlinica Armatei de lângă 

mine de pe str. Cobălcescu, acesta spunându-mi că dacă a zis preotul așa, să scot copilul afară, iar eu am zis în gând! Doamne 

dacă îmi faci copilul bine, toată viața voi veni Duminica la Biserică și voi posti miercurea și vinerea cum făceau părinții și 

mamaia mea, care mă ducea duminica la biserică dar eu, nu înțelegeam ce cântă preotul timp în care eu mă jucam.  

 Copilul s-a făcut bine, iar eu am găsit la singura librărie din spatele Patriarhiei, cartea unui preot "Călăuză 

în credința ortodoxă"și am început să aplic tot ce scria acolo și să învăț toți prietenii și femeile de la Clubul de Femei 

pe care îl conduceam și pe salariații apropiați ce trebuie să știm și să facem în viață mărindu-mi și numărul de fini, 

cununând pe cei necununați și botezând pe cei nebotezați, explicându-le tainele lui Iisus. Am început să merg în 

fiecare Duminică la Biserica Sf. Nicolae Udricani. 

 La Biserica Sf. Nicolae Udricani, mă uitam Duminica și în slujbe, ce frumos cântau vreo 2-3 femei care stiau 

toată liturghia care am comparat-o cu o operă, pentru că preotul cânta, iar ele răspundeau și mereu cu altă melodie. 

În gând am zis "Doamne, drag mi-ar fi să-ți cânt și eu, dar eu nu am voce și nu știu nici liturghia pe dinafară cum o 

știu aceste femei, dar ți-aș cânta cel mai frumos". M-am trezit că pot cânta în Biserică, că știam liturghia pe dinafară 

și aveam o voce pe care nu mi-o recunoșteam, încât părintele Prof. Stan (Dumnezeu să-l ierte), i-a spus șoției acasă: 

am crezut că a intrat un cor în Biserică și când m-am uitat din Altar, cânta doamna Ghiulbenghian.  Eu, am 

făcut la Brașov vreo câțiva ani de pian, dar nu îmi plăcea, însă am noțiunile elementare de muzică.  

 Azi, dacă într-o Biserică cântă un cor, nouă nu ni se dă voie să-i cântăm lui Dumnezeu și cred că lui Dumnezeu 

îi place să-i cânte cât mai mulți în comuniune. 

 Din Biserica Udricani și de la Patriarhie, am simțit miros de mir, care mă conducea până acasă și i-am spus 

Părintelui Ionică Cristescu, care mi-a zis să nu mai spun nimănui. Dar am citit în cărțile sfinților că și ei simțeau acest 

lucru. 

 Cred că, vreo 10 ani am plâns în Biserică la Sfânta Liturghie pentru că l-am aflat prea târziu pe Dumnezeu și 

tainele lui, dar am citit în Biblie că, cei din urmă, vor fi cei dintâi, iar eu mă străduiam să recuperez anii pierduți. 

 În biserica Sf. Nicolae Udricani, preotul pomenea mereu pe cei ce-au ctitorit biserica și pe cei  ce au slujit-o. 

Aflând acest lucru, mi-am zis în mintea mea"Doamne, drag mi-ar fi să-ți fac și eu o casă, dar ea costă miliarde și eu 

câștig milioane de lei". Crescând prețul la imobiliare, am reușit să fac schitul de la Vidra. 

 Greșind în timp, de câteva ori, l-am întrebat pe Dumnezeu:" Tu știi tot ce gândesc eu? Atunci fă tot ce vrei 

prin mine ". Pentru că îngerul îmi aducea aminte ce am promis și că ieri am greșit și am uitat să țin post, luîndu-mă 

cu treburile. 



 După revoluție în 1990, l-am rugat pe Dumnezeu, să mă ajute să ajut oamenii, că au început să se omoare, 

nemaifiind locuri de muncă, ceea ce m-a impresionat foarte tare. 

 Trebuie să vă spun că în 1979 m-am căsătorit cu un armean ortodox de aici din București, Ghiulbenghian 

Jirair  cu care am avut cel de-al doilea copil Edmond George,  neștiind în acea perioadă că există o diferență între 

ortodocșii români și armeni, i-am respectat dorința soțului și am făcut cununia la armeni și am botezat și copilul tot 

la Biserica Armeană. După Revoluție la rugămintea mea :" Doamne ajută-mă să ajut oamenii, dar nu știu cu ce să 

încep", pentru că nu aveam cunoștințe de management de afaceri, am primit ajutor și am deschis  în toată țara vreo 

60 de magazine de consignații de bijuterii și obiecte de artă și vreo 60 de case de schimb valutar cu peste 1000 de 

salariați. 

 Nemulțumită de legile care apar, am intrat și în politică pentru 2 ani în anul 1992 și am realizat ca Președinta 

Consiliului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pe București. primul top al oamenilor de afaceri, creindu-mi un electorat 

la nivel național, fără a mă pricepe la politică. 

B:Scurt Istoric al Fundației"Tezaurul Sacru Al Religiilor" 

 În primăvara anului 1994 uitându-mă la știrile de la televizor, vedeam în fiecare noapte la orele 23̊.00 

războiul din Iugoslavia dintre creștini și musulmani care se solda meru cu morți, deși intraseră trupele ONU de o lună 

acolo. Marcată de acest lucru, l-am întrebat pe Dumnezeu în gând:"Doamne cum e posibil ca aleşii tăi să asmută 

oamenii unii pe alții, încât nici trupele ONU nu sting conflinctul, dacă ei fac asta care știu bine cuvântul tău, ce 

pretenții să ai de la noi care nu știm"? 

 În acea seară am primit răspunsul "pune-i la o masă ca la ONU". 

 Eu am zis în gând: "ai dreptate Doamne că la ONU s-a rezolvat și comunismul prin tratative, dar pe cine să 

punem la o masă, pe Papa, pe Șeful Rabinilor, pe Patriarhul Rusiei"? 

 -Tot în gând am auzit: "ia mai gândește-te" 

 -Atunci am gândit: "cred că, ar trebui, câte un ambasador din fiecare țară"din fiecare religie. 

 -"Ei vezi"? a fost răspunsul tot mental 

 - Eu am răspuns: "Doamne asta înseamnă 200 de țări, ori vreo 20 de religii câte sunt la noi în țară (o țară 

mică), înseamnă vreo 4000 de ambasadori ", "cu ce bani facem noi o sală de conferințe de 4000 de locuri și 4000 de 

apartamente pentru Ambasadori"? 

 -Am fost întrebată: " cum s-a făcut Ateneul "? 

 -Am răspuns"Un leu pentru Ateneu"! 

 -"Câți sunteți"? 

 -"Vreo 7 miliarde"! am răspuns. 

 -"Și un dolar pentru Dumnezeu nu poate strânge fiecare ambasador de la enoriașii săi?" 

 -"Plus pelerinajul care se va forma! " 

 -Am gândit: "Ai dreptate Doamne" dar nu mai facem case de rugăciuni la fiecare, că tu ești Unul și facem o 

Fundație Casa Religiilor ce a fost înfiinţată în 1994. 

 - Domnii Ambasadori Datcu și Snagoveanu mi-au spus: "schimbă-i denumirea, că nu vor să se unească și 

spune-i Muzeul Mondial al Religiilor". 



 -Părintele profesor Galeriu mi-a zis "Tată ne-ai trecut la muzeu? " 

 -Dar cum să-i spun părinte, am întrebat? 

 -"Spune-i Fundația Tezaurul Sacru al Religiilor" și mi-am dat seama că are dreptate că, toate religiile marilor 

populații ale acestui pământ au cărțile, tablele lor sfinte. 

 La conferința "Biblia și drepturile omului" inițiată de d-l Prof. Dr. Popescu Ion de la fosta Bancă a Religiilor, 

auzindu-mă Părintele Prof. Universitar Dr. Stan Alexandru ce aș vrea să facem, mi-a zis :"hai să facem întâi o Asociație 

pentru Pacea Religiilor din România". 

 L-am ascultat și m-a pus președinta acestei asociații și m-a îndrumat și m-a luat cu dânsul și la diverse 

întâlniri internaționale unde am văzut că nu fac nimic, decât ne i-au banii, Asociația a fost creată în anul 1995. 

 Întrebându-l pe d-l Prof. Dr. Popescu Ion, cum i-a venit ideea de a face un Centru Ecumenic internațional în 

România și o Bancă Internațională a Religiilor, mi-a mărturisit că dânsul pe vremea lui Ceaușescu, a avut o misiune 

diplomatică 15 ani de a unii religiile, dar nu a reușit. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea, dar nu credeam că o să mă 

apuc eu de așa ceva, întrucât nu aveam cunoștințele necesare. 

 Am aflat ulterior, că Bunul Dumnezeu a profețit ca "România va fi centrul spiritual al Lumii", iar Sfîntul 

Serafim de Sarov, mort acum 100 de ani în Rusia, a spus că:"o femeie va face asta la 7 km de București". 

 După ce am făcut Fundația, am luat Binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, care mi-a zis să păstrez 

legătura cu Preasfințitul Vicențiu, care m-a sfătuit, să iau avizul sfântului Sinod, că nu este suficient avizul Ministerului 

Cultelor și al Ministerului Culturii. Fiind secretarul Sfântului Sinod, mi-a comunicat că am obținut și avizul Sfântului 

Sinod, care atunci avea mult mai puțini Episcopi și Mitropoliți, neavând încă atunci reprezentanți și în străinătate. 

 Tot în 1994, a venit în România Președintele Armeniei cu soția, împreună cu Arhiepiscopul Keșișian (azi 

Catoligosul Aram I), pe care l-am invitat la o masă la Restaurantul "Doina", deoarece am aflat că conduce ca 

moderator, președinte, Centrul Mondial al Religiilor din Geneva. Au fost prezenți, au luat parte toți preoții armeni 

din țară, și conducerea Uniunii Armenilor din România. 

 La masă, l-am rugat pe d-l Președinte al Uniunii Armenilor Varujan Vosganian, să-i traducă ce vreau să facem 

în România. 

Acesta vorbind în armeană, pe care eu nu o vorbesc, a început să vorbească tare în limba dânșilor, spunând:"uite, 

pe ea a luminat-o Dumnezeu, noi ne chinuim din 1964 să ne unim, asta e soluția, avem și bani". 

 Eu, economistă și femeie de afaceri, auzind că au bani, iar noi aveam nevoie ca țară, mi-am zis :"nu mă las 

până nu aduc banii în România". 

 Am încercat să concesionez Herăstrăul de la Primarul Sectorului 1, Pomponiu Flor, parcul Tineretului de la 

Prefectul Bucureștiului, d-l Prof. Univ. Dr. Vlăsceanu și dacă am văzut că nu pot, i-am povestit domnului primar de la 

Vidra, Apostoloiu Emil, care mi-a arătat "Lunca Mamina" a fostului sat Dobreni, dar care a trecut la Comuna Vidra și 

m-a ajutat să cumpăr 48 ha de teren agricol de la mulți oameni care fuseseră împroprietăriți după revoluție și aveau 

nevoie de bani pentru a-și lucra pământul. Atunci 1 ha se vindea cu 1000 de dolari. 

 Au durat cîțiva ani, titlurile de proprietate, succcesiunile lor, actele de vînzare-cumpărare, cadastrele, puz-

ul, proiectul de urbanism zonal, scoaterea din circuitul agricol, din teren extravilan, în teren intravilan. 

 Toate acestea și ce urmează, s-au făcut numai cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că eu aveam și 1000 de 

salariați, 60 de magazine, 60 de case de schimb valutar și alte societăți. 

 În 1982 am citit Călăuză în credința ortodoxă, dar nu citisem Biblia. Cînd părintele Prof. Univ. Dr. Stan 

Alexandru, mi-a dat conducerea Asociației pentru Pacea Religiilor din România, nu am mai citit nici-o lege și m-am 



apucat să citesc Biblia ca să nu mă fac de râs față de cei cu care urma să vin în contact. Și asta se petrecea pe la 2-3 

noaptea.  

 În biblie, am citit că în numele omului e un destin; Ghiulbenghian se traduce: munte de aur, directoarea 

mea era Montesanto Ionelia, căsătorită Hristu, prezenți aici pentru că, această fostă colegă de facultate și bună 

prietenă, a ținut contabilitatea financiară a Fundației și a Asociației, timp de 25 de ani, fără ca eu să îi pot da un 

salariu,  amâdouă făcând muncă voluntară. 

 La sfârșitul Bibliei, în Apocalipsă, care o trăim cu toții, după mâniile lui Dumnezeu, este descris Centrul 

Spiritual al Lumii, astfel: 

 "Când voi veți fii împreună în cortul meu (o piramidă), slugile mele mie îmi vor sluji și niciun blestem nu va 

mai fi. Atunci, va pica din cer Noul Ierusalim (pentru ca la Dumnezeu totul e profeţit cu mult timp în urmă), lățimea, 

lungimea, înălțimea, vor fii deopotrivă și va fi 

 din aur curat, străveziu ca sticla cu patru porți pe Nord, Sud Est, Vest și tronul meu și al mielului acolo vor fi". 

 În clipa în care am văzut că eu am început o lucrare care e în Biblie, m-am întrebat:Doamne cum ai putut să 

alegi o nevrednică ca mine să facă asta și nu ai ales un teolog, un preot, un călugăr. răspunsul a fost: "Nu ai spus tu 

să fac tot ce vreau prin tine?" Asta era cu 10 ani înainte. 

 Uitasem. Așa era și mi-am dat seama că El Domnul Atotputernic le face , nu noi nevrednicii. Vreo 10 ani nu 

am putut vorbi, căci nu mă vedeam vrednică pentru așa ceva. 

 Pământul cumpărat este descris în Biblie în ultimul capitol al Apocalipsei. 

 "Rîul și pomul vieții, limpede cum e cristalul, va da rod de 12 ori pe an, cîte o frunză spre tămăduirea 

neamurilor în fiecare lună"-declarațiile Forumului Internațional al Religiilor." 

 După anul 2000, am primit porunca "să faci un schit mic repede să îl donezi Patriarhiei Ortodoxe, să înceapă 

rugăciunile acolo". 

Pentru că citisem în Biblie și Proloage, răspunsul meu a fost: "fac Doamne, dar Tu știi că nu am bani acum", 

cumpărasem niște proprietăți și nu se vindeau, iar cîștigul meu se micșorase foarte mult, dar am căutat un arhitect 

care mai făcuse Biserici și mi-a spus:șase le-am făcut cu bani, a șaptea o fac gratis, imediat am vîndut un restaurant 

și apoi un teren. Și într-un an și trei luni a fost construită, pictată, mobilată și curtea plină cu pomi și cu gard pe un 

ha. Imediat am donat-o și după un an a fost târnosită și azi se țin slujbe acolo, dar nu în fiecare zi cum a vrut Domnul, 

ci doar duminica și în sărbători. 

 Între timp, am realizat acțiuni cu Asociația pentru Pacea Religiilor și am primit o altă poruncă, să mediatizez 

lucrarea lui Dumnezeu. Am lucrat câțiva ani la site, ordonând fotografiile, casetele video, transformându-le în cd-uri, 

am făcut pliante și am trimis site-ul și în lume și la preoți, episcopi, mitropoliți în România și străinătate. 

 Toate acțiunile au trebuit trecute în statut prin acte adiționale, traduse în engleză pentru a fii mediatizate 

și în străinătate. 

 Dar mai trebuia ceva, un Statut ca la ONU. Aici mi-a fost de mare ajutor d-l General Spiroiu Nicolae care a 

fost Ministrul Armatei și pe urmă a lucrat 5 ani la ONU. 

 Proiectul de organizare al Forumului Internațional al Religiilor, l-am primit într-o noapte, cînd ai mei se 

culcaseră și era liniște în casă, de la ora 12.00 până la 5 dimineața când am scris 50 de pagini, inclusiv organigrama, 

prin inspiraţie ca și acest material care sintetizează munca a 25 de ani de activitate pe scurt, pentru a o prezenta 

Sfințiilor Voastre, domnilor Consilieri Patriarhali și Profesori Universitari. 



 De mare ajutor mi-a fost și d-l avocat şi teolog Profir Constantin, care m-a ajutat cu legislația în vigoare și 

cu canoanele ortodoxiei, iar de contabilitatea societăților și a Fundației și a Asociației Pentru Pacea Religiilor, s-a 

ocupat d-na Hristu Ionelia. Un ajutor neprețuit, am avut și din partea Părintelui Prof. Univ. Dr. Academician Popescu 

Dumitru, Părintelui Prof. Univ. Galeriu C. și a Prof. Univ. Dr. Stan I. Alexandru trecuți la Domnul. 

 

 

C. Obiectivul Fundației 

 

       Crearea unui dialog permanent al reprezentanților tuturor religiilor din toate țările într-un Forum Internațional 

Religios-FIR- pentru a da sens comun tuturor învățăturilor spiritule date de Dumnezeu pământenilor prin profeți și 

prin Fiul lui, Iisus Hristos pentru a realiza împreună Noul Ierusalim așa cum scrie în Biblie, în noul Testament, 

Apocalipsa lui Ioan, (cap 21,22):"Când voi veți fi împreună în cortul meu (deci o casă a Lui Dumnezeu) atunci voi fi cu 

voi, atunci va pogorî de la Dumnezeu, Noul Ierusalim[...], Tronul Meu și al Mielului acolo vor fi[...]. Eu îi voi alege, ei 

vor vedea Fața mea, Eu îi voi lumina, numele Meu va fi pe frunțile lor[...] și niciun blestem nu va mai fi." 

 

 

D Scopul Fundației 

 

 Crearea unui forum spiritual unic, pentru cunoașterea și împlinirea poruncilor divine, care va ajuta oamenii 

să se bucure de lumina divină pentru a ajunge la lumina veșnică a lui Dumnezeu. 

 Astfel se va crea "Un Mileniu al Păcii" pe Pământ, după care oamenii nu vor mai fi, căci toți cei care vom 

putea împlini poruncile, ne vom putea întoarce ca ființe de lumină lângă Dumnezeu, pe Pământ primind chip divin și 

aptitudinea de a ne îndumnezii, de a ne umple cu lumină divină prin Sfânta Împărtășanie, primind Trupul și Sângele 

Lui Iisus, care pentru noi se varsă la fiecare Sfântă Liturghie și împlinind poruncile divine, mai presus de toate legea 

universală a iubirii, dată nouă oamenilor prin prooroci și prin Fiul Său cel iubit. 

 -Împreună vom putea vieţui în pace pe pământ prin abordarea problemelor sociale, dezarmare, renunțare 

la avorturi, conflicte şi chiar războaie, etc., în spiritul poruncilor date de Dumnezeu. 

E. OBiective propuse și realizate 

 1.Cumpărarea pentru noul sediu F.I.R a unui teren de cca 50 ha, amplasat între comunele Vidra și Berceni, 

la 7 km de stația de metrou IMGB. Întâmplător această zonă corespunde descrierii din Apocalipsă (Cap 22), la o apă 

limpede, care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și profeției Sfântului Serafim din Sarov. 

 2. obținerea tuturor avizelor necesare pentru PUZ proiectul de urbanism zonal de la : culte, SRI, MAN, 

Ecologie, Pedagogie, Mediu, Alimentare gaze, apă și alte avize. 

 3. Mediatizarea obiectivului Fundației la toate religiile reprezentative din România Patriarhia Ortodoxă, 

Biserica Romano-Catolică, Biserica Armeană, Biserica Calvină, Muftiatul, etc. 

 4. Constituirea A.P.A.R.-Asociația pentru Pacea Religiilor din România. 

 5. Acțiuni desfășurate împreună cu toate religiile și cultele din România:"Festivalul de Muzică Religioasă al 

Cultelor din România-A Ta Este Împărăția și Puterea"(6 Februarie 1997). 



 -Concursul Internațional de Interpretare religioasă"Corala Mundi" - 25 Mai 1999; 

 - Festivități de acordare de premii pentru merite deosebite în activitatea de convergență spirituală a 

reprezentanților religiilor din România în cursul anului 2000 și în prezent; 

 -6. Proiectarea și construirea Mânăstirii Sfânta Treime de la Vidra, Jud. Ilfov, în data de 18 ianuarie 2005 și 

donarea ei către Patriarhia Română; 

 7. Justificarea, definirea și întocmirea conceptului de Forum Internațional Religios, prin statut 

internațional. 

 8. Întocmirea proiectului Forumului, a proiectului de ansamblu cu organigrama și structura FIR; Crearea 

site-ului cu toată activitatea Fundației de la început până în prezent, în română și engleză și promovarea lui prin 

internet la toate site-urile religiilor din toate țările, care sunt trecute în internet; 

 9. Prelucrarea diverselor observații primite la proiect. 

F. Obiective în curs de realizare 

 

 1. Crearea unei conferințe interreligioase de 7 zile între reprezentanții celor 12 religii; discutarea în plen 

pentru analizarea, votarea și semnarea structurii organigramei, a statutului și a bugetului necesar, pentru 

constituirea Forumului Internațional al Religiilor=un dialog permanent ai reprezentanților religiilor din toate țările. 

 Reprezentanții religiilor din fiecare țară vor participa în mod personal sau va fi delegată oficial o persoană 

pentru a putea aproba și semna structura, organigrama și bugetul. Se va urmări ca să fie prezente cât mai multe 

personalități religioase de vârf Patriarhi, rabini, etc.) pentru ca Forumul să devină o autoritate incontestabilă nu 

numai cantitativ, ci mai ales calitativ; 

 2. Confirmarea bugetului și acreditarea reprezentanților religiilor (ambasadorii acestora) pentru 

organizarea cazării, a mesei, a spațiilor de desfășurare a conferințelor în funcție de numărul acestora, a 

pelerinajelor. 

 3. Crearea departamentelor și a regulamentelor de funcționare a acestora. 

 4. Aplicarea soluțiilor de finanțare a F.I.R. 

 5. repartizarea pe hoteluri pentru cazare a reprezentanților religiilor și pe săli de lucru și conferințe; 

 6. Angajarea funcționarilor internaționali; 

 7. Proiectarea viitorului sediu FIR=Noul ierusalim care va fi o piramidă cu latura de 233 m, în interior va 

avea o sferă, iar la o treime de la baza piramidei va fi proiectată sala de Conferințe cu 12 altare pe margine și cu 

pereți rabatabili; 

 8. Construirea sediului F.I.R. 

 9. Amenajarea și dotarea sediului F.I.R. 

 10. Întreținerea și gospodărirea sediului F.I.R. 

 11. Mutarea în noul sediu, în noul oraș al Păcii. 

 12. Organizarea de pelerinaje la sfârșit de săptămână în toată țara. 

 13. Organizarea cursurilor de educație spirituală cu ajutorul tuturor Ambasadorilor. 



 

G:Analiza financiară din 1996 până la sfârșitul anului 2018 

  

 Pentru că moneda noastră a suferit mai multe modificări după Revoluție, veniturile Fundației au fost 

transformate în dolari, la cursul luat de la Administrația Financiară în fiecare an. 

 Pământul a fost cumpărat în nume propriu și împreună cu soțul meu, l-am donat Fundației "Tezaurul Sacru 

al Religiilor " 

  

ANUL VENIT TOTAL ÎN USD 

1996 1907 

1997 2530 

1998 14587 

1999 5910 

2000 743 

2001 4788 

2002 5750 

2003 13462 

2004 55898 

2005 24345 

2006 9325 

2007 10097 

2008 2921 

2009 

 

3074 

2010 5240 

2011 4568 

2012 5592 

2013 5236 

2014 4128 

2015 4398 



2016 8136 

2017 7111 

2018 7469 TOTAL CHELTUIELI 

TOTAL 54.952 53.334 

 

 Veniturile realizate în Fundație, au provenit din donațiile Familiei Ghiulbenghian, doamnei Hristu Ionelia, 

doamnei Gealep Adalgiza, din cotizațiile membrilor și din arendarea pământului, cheltuielile s-au realizat pentru acte 

notariale, cadastre, puz, donații, construirea Mânăstirii, cumpărarea de mobilier pentru Mânăstire, pictarea 

Mânăstirii, cultivarea de pomi pentru Mânăstire, închiderea cu gard a Mânăstirii, alimentarea cu apă a Mânăstirii, 

instalațiile de încălzire ale Mânăstirii, alimentarea cu lumină a Mânăstirii, cu apă, porți, căi de acces, aghiazmatar, 

rechizite, diverse acțiuni, abonamente ziar, Lumina, donații pentru Catedrala Mântuirii Neamului, xeroxuri, 

abonamente "Viața Cultelor", donații AIDROM, materiale întreținere, impozite fiscale teren, comisioane bancă, 

servicii terți, sponsorizări, etc. 

       H-Raport asupra activității desfășurate în 2018 

 Venituri din arendarea pământului și cotizații 30400 lei. 

 Cheltuieli cu acte notariale, dezmembrarea pământului, cheltuieli cu intabularea, cadastre, taxe notariale, 

xeroxuri, pliante, motorină, legalizări acte, taxe certificate fiscale, taxe urgență ANCPI, abonament Lumina, 

comisioane bancă, donații pliante, procuri, etc, totalizeaza  

24.473 lei 

Sold    5927 lei     la 31 Decembrie 2018 

În anul 2018, am plătit impozitul pe 5 ani din urmă, întrucât activitatea Fundației, care a fost scutită de impozit, nu 

a mai intrat în scutire, deoarece Conducerea primăriei Vidra nu consideră că Fundația a realizat acțiuni sociale, 

umanitare sau culturale, cum se stipulează în noua lege fiscală, în total :                     14.016 lei 

Cadastrul, intabulările, dezmembrarea   5328 lei 

                        taxe notar :                      2948 lei 

 



  

               Soția Pr. Prof. Dr. Stan Alexandru 

  



  

  

 

 

 



13.03.2019 

Marcela Ghiulbenghian a fost invitată la Biserica Armeană la Centrul Cultural la rememorarea celui care 

a fost Charles Aznavour și inmormântarea acestuia.,  Lector Bedros Horasangyan și Agop Kirmizian. 

 

 

   

 



 

   

 

04.04.2019 

Marela Ghiulbenghian, a fost invitata de catre domnul Geo Stroe, la  Casa de Cultura Mihai Eminescu la 

Seminarul cu tema Crezul Zamolsian Dacoromân Pentru Testamentul Zamolsian Dacoromân, unde i-a 

fost inmanata diploma de Parinte al Patriei ca semna de reunostinta pentru intreaga a ctivitate spirituala 

de unificare a credintelor. 

4.04.2019 între orele 16-18; Sesiunea de comunicări urmate de dezbateri publice cu tema:  

 



CREDINȚE ȘI RELIGII STRĂMOȘEȘTI 

CREZUL DACOROMÂNESC ZAMOLSIAN 

 

0.REVOLUȚIILE UNIVERSULUI 

1. TEMPUS 1-  EXPANSIUNEA UNIVERSULUI 

2. TEMPUS 2 – APARIȚIA CONȘTIINȚEI UNIVERSULUI – FIINȚELE INTELIGENTE 

3. TEMPUS 3-– CONTACTE INTRE FIINȚELE INTELIGENTE - GÎNDIREA GINDIRII GINDITE 

4. TEMPUS 4  OCEANTEMPUS – TIMPUL CONSTIENT IN TIMP CONSTIENT 

 

A.REVOLUȚIILE NATURALE ALE TERREI 

1.DESCOPERIREA FOCULUI  

2.DESCOPERIREA LIMBAJULUI UMAN 

3.FORMAREA NAȚIUNILOR 

 

B.REVOLUȚIILE SPIRITUALE ALE TERREI 

1) THOTH ATLANTUL  -ideea de cunoastere 
2) ZAMOLSE  ideea de nemurire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) PLATON – filosofia clasică IISUS – iubirea ca filosofie a lumii 

 
 

  



  

 

 



  

 

 

21 Aprilie 2019 

Marcela Ghiulbenghian cu fiul Edmond George si nepotul Armand Masis, de Florii 

pentru impartasirea copiilor stau la coada in Biserica Armeneasca urmand ca joi sa 

le spele picioarele episcopul Vater Marditeian 

 



   

 



  

  

31.05.2019 

Marcela Ghiulbenghian a avut onoarea sa se afle printre cei invitati la Catedrala 

Neamului cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania. 



 

   



                       

 



    

   

 



 

 

 

 

03.08.2019 

Marcela Ghiulbenghian a fost invitata la Biserica Armeneasca la concertul sopranei Armine Khachatryan, 

acompaniata de d-na profesor Carmen Asfadurian interpretand compozitii ale marelui compozitor 

Komitas. 

 Concertul a facut parte din programul de evenimente organizat de Uniunea Armenilor din 

Romania intre 2,3 si 4 August in curtea Bisericii Armene si pe strada Armeneasca, unde s-au produs si 

celelalte etnii din Romania; evrei, romi, greci, etc. 

 Au fost expuse planse din creatiile marilor pictori armeni, carti editate de etnii si fotografii din 

activitatea conducerii Uniunii Armene din Romania.  



    

 

 

 

 

 



      

 

 

 



      

 

  

 



 

 



       

      



      

           

 

 

 

 

 

 

 



06 NOIEMBRIE 2019 

Marcela Ghiulbenghian a luat parte la slujba de inmormantare si la Parastasul d-nai Anca Bogdana 

Mihail, membra a Asociatiei pentru Pacea Religiilor din Romania. 

    

 



   

 

 

 

 

 

 



09. NOIEMBRIE 2019 

Marcela Ghiulbenghian, a fost invitata de catre Preasfintitul datev Hagopian Intaistator al Eparhiei 

Armene din Romania, Vicar Patriarhal al Eparhiei Armene din Bulgaria la Patriarhia Ortodoxa Romana la 

lansarea cartii Biserica Armeana din Romania-istorie si patrimoniu, la ora, in data de 09.11.2019, ora 

12.00. 

 



 

   

 



   

  



 

  



   

   



  

 



 

  

Seara la Catedrala Episcopala Armeana a avut loc un concert pe muzica Arhimandritului Komitas 

interpretat de Diacon Hovhannes Nersesyan-bas, Armine Khachatryan-soprana, Carmen Asfadurian-

acompaniament. 

  

 



   

    



 

 

 

 

 

 

10 NOIEMBRIE 2019l 

La Biserica Armeana la Hramul De Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril unde au venit reprezentanti armeni 

din toata tara. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXzePT3BsLA&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2t6

RCxnfpzWJ0QURXdhpA3UOpypsCXYL_tvfqGwChlEOssFnzVPcXJGeU  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXzePT3BsLA&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2t6RCxnfpzWJ0QURXdhpA3UOpypsCXYL_tvfqGwChlEOssFnzVPcXJGeU
https://www.youtube.com/watch?v=KXzePT3BsLA&feature=player_embedded&fbclid=IwAR2t6RCxnfpzWJ0QURXdhpA3UOpypsCXYL_tvfqGwChlEOssFnzVPcXJGeU


29.11.2019 

 D-na Marcela Ghiulbenghian, a fost invitata in data de 29 noiembrie 2019, la  Sala Senatului 

Universităţii Româno-Americane, in calitate de Membru iniţiator (constituient) al Asociaţiei 

“Comitetul Român al Distribuţiei” (conform încheierii de autentificare notarială nr. 2276/26.04.1996) 

 

 

 

 

 

16.12.2019 

Marcela Ghiulbenghian, Presedinta Fundatiei, a fost invitata IN DATA DE 16.12.2019, la Uniunea 

Armeana la 100 de ani de la infiintare, la o masa festiva la Parlamentul Romaniei. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


