
1998 

33. - Pământul Fundaţiei a fost lucrat şi dat în arendă  Domnului director al S.C. Agromec S.A. 
din comuna Ilfov, Jigău Nicolae. 

 
 

13.01.1998 

34 - La Clubul de femei FAPTE, Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian începe la 
Muzeul Bisericii Armene săptămânal, ciclul de acţiuni pentru educaţia religioasă. Au fost invitaţi 
reprezentanţi ai diferitelor religii, culte din România, Pr. Prof. Galeri Costache, Preşedintele de onoare al 
Fundaţiei, Pr. Mare-greco catolic, I.P.S. Dirair Mardikian, Pr. Prof.univ.Dr. Alexandru I. Stan, Pr. 
Prof.Dr. Dogaru, Preot Conf.Dr. Istodor, Maica Stareţă Daria de la Mânăstirea Libertatea, Pastor Albu 
Zóltán Zágoni, Preşedinta femeilor musulmane, Preşedinta femeilor catolice, ulterior a fost iniţiat şi  
concursul: Cum l-aţi defini pe Dumnezeu? Scopul, rolul şi locul lui Dumnezeu pe pământ şi în viaţa 
omului. S-au acordat premii. 

 
1.02.1998 

35 - Preşedinta Fundaţiei a trimis regulamentul concursului de creaţie muzicală la Uniunea 
Compozitorilor, în străinătate la toate etniile pentru creaţia muzicală “Corala Mundi” text propus de 
Preşedinta  Fundaţiei, Doamna Marcela Ghiulbenghian. 

 
Slava Tie Doamne, Slava Tie    Tie iti dam dragoste noastra 
Acum si intotdeauna     Tie iti deschidem inimile 
Aleluia, Aleluia, Aleluia    Coboara in inimile noastre 
       Iubeste-ne, impaca-ne, uneste-ne! 
 
Tu esti Cuvantul Vesnic si Adevarul   Invata-ne (Ajuta-ne) sa ne rugam cu totii 
Tu esti Calea noastra si Viata    Pentru noi si pacea lumii 
Tu esti speranta si dragostea    Iti oferim iubirea noastra 
Sfinteste-ne! Pazeste-ne! Iarta-ne!      Totdeauna Te laudam. (Mereu te laudam) 
 
Tu esti Mandria noastra (salvarea)    Ne rugam neincetat 
Tu esti Puterea noastra    Coboara (Vino) in sufletele noastre 
Da-ne Harul Tau     Da-ne linistea si pacea 
Totdeauna sa Te cantam (Vesnic sa te cantam) Pe Pamant sub Cerul Tau senin. 
 
Schima-ne viata (Transforma viata noastra)  Cerem indurarea Ta (Iti cerem mila Ta) 
Fa-ne-o mai buna     Mila Ta Da ne-o noua (Da-ne sprijinul Tau) 
Ca sa fim impreuna     Cum Ne-Ai creat si ce Ne-Ai dat  
Ti-o daruim Tie     (Pentru ce suntem penrtu ce am primit) 
       Iti multumim, Iti multumim si Te slavim. 
 
Vino pentru Pacea dintr noi,    Pacea e iubire, Iubirea-i iertare 
Duhule Sfant, Duh al Adevarului   Cereti iertare si nu mai gresiti 
Laudat de toata omenirea (intreaga lume)  Dumnezeu ne va da Harul 
Caci Tu esti Dumnezu in veci.   Sa ne iubim unii pe altii. 

 
03.02.1998 
36 - În Clubul FAPTE, a avut  loc concursul: “Cum definiţi Duhul Sfânt şi cum este El 

reprezentat?” Scop: Înţelegerea Sf Treimi şi rolului ei în viaţa. S-au acordat  premii de către juriul format 
din persoane de la diferite religii cu un grad ridicat de spiritualitate. 

    
 



  
 

 
 

10.02.1998 
37 - Doamna Marcela Ghiulbenghian în calitate de Preşedintă a Fundaţiei şi Asociatiei, în Clubul 

FAPTE a organizat  expunerea: Despre Dumnezeu Tatăl şi Fiul Iisus - modelul fiecărui om -  pe care a 
tinut-o Pr. Prof. Costachi Galeri. Scopul acesteia fiind: Explicarea rolului determinant în viaţa omului a 
Sf. Treimi. 

 
38.a. - Preşedinta Fundaţiei a început  proiectul de urbanism zonal (P.U.Z) al celor 50 de ha ale 

comunei Vidra, proprietate ale Fundaţiei, care a durat câteva luni. S-au obţinut avizele ministerelor de 
resort: SRI, Alimentare cu apă, gaz, aviz pedologic, mediu,etc. 

38 b. – A fost realizată macheta viitorului Centru Mondial de dialog permanent între reprezentanţii 
tuturor religiilor din toate ţările. 

 
 

17.02.1998 
39 - La  Clubul FAPTE, a avut  loc expunerea: principiile de bază ale religiei Baha'i. Scop: 

Cunoaşterea  şi a altor  credinţe apărute în România. Au participat Dr. Varga Enayaty şi Doamna 
Constantinescu Fori. 

 
24.02.1998 
40 - Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian a organizat la Clubul FAPTE - 

principiile de bază ale religiei mozaice ”Cunoaşterea uneia din religiile monoteiste”. A fost invitată şi a 
conferenţiat Doamna Sanda Segal. 
 

10.03.1998 
41 - Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, a organizat în Clubul FAPTE, 

conferinţa cu titlul – Creştinismul ca  religie de stat. Răspândirea creştinismului. Cunoaşterea istoriei 
creştinismului. Răspândire prezentă. 

 
10-30.03.1998 
42 - La Palatul Copiilor, a avut loc   jurizarea  lucrărilor muzical religioase pentru “Corala 

Mundi”. Au fost jurizate  lucrările deosebite ale unui nr. de peste 50 compozitori de renume mondial şi 
naţional ca: Ion Cristoiu, Temistocle Popa, Dan Voiculescu, Ludovic Bacs, Jolt Kerestey, Ionascu Stefan, 
Stefanescu Petre, Popescu Mariana, Arsham Evoghli, etc 

Au fost atraşi în juriu reprezentanţi de seamă ai etniilor, religiilor, ai Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

 
Mesaje trimise Asociatiei noastre de la comunitatile etntice, culte si personalitati cu ocazia 

Festivalului International de creatie religioasa “A Ta este Imparatia si Puterea” 

 

 

Federatia Comunitatilor  evreiesti 

 



Apreciez in chip deosebit rodnica activitate pe care Asociatia pentru Pacea Religiilor din Romania 
o duce, inca din 1995, in scopul promovarii spiritului Universal de afectiune intre credinciosi si 
marturisitorii diverselor religii ca si celor ce apartin diferitelor etnii. 

Frumoasele rezultate obtinute pe planul cooperarii interreligioase si interetnice contribuie 
semnificativ la prevenirea si atenuarea tensiunilor pe teme de clasa, rasa sau apartenenta religioasa. 

Experienta si succesele obtinute reprezinta garantia viabilitatii acestei organizatii si atesta valoarea 
contributiei conducatorilor ei. 

Cu pretuire si afectiune, urez noi si rodnice contributii in atingerea telului propus. 
 

Mesajul Presedintelui de Onoare al Festivalului International de Creatie Muzicala Religioasa “A 
Ta este Imparatia si Puterea” . Avocat Iulian Sorin, secretat general adjunct al FCER 

 
 

Mitropolia Autonoma a Basarabiei (stil vechi) 

 
 Pretuire si arhiereasca binecuvantare, de la Arhiepiscop Petru, Mitripolit al Basarabiei si Exarh al 
Plaiurilor. 
 
 

Episcopia Romana unita cu Roma 

 
Adresez, in comuniune cu Clerul si credinciosii Diocezei noastre de Lugoj, salutul nostru cel mai 

cordial acestei prime initiative cultural-religioase promovata de toti cei care cred in Dumnezeu.  
In speranta ca acesta initiativa respectabila va avea continuitate si va fi marcata de permanenta, 

vom fi uniti cu toti particpantii la acest Festival, pe data de 25 Mai 1997, in rugaciune si marire catre 
Dumnezeu. 

Cu deosebita consideratie, in Hristos Domnul,  
Episcop de Lugoj, Alexandru Mesian 

 
Biserica Evaghelica C.A. Sibiu 

  
 
 Toata creatia umana, dar mai intai religioasa, este o proslavire a lui Dumnezeu Creatorul 
universului, a Tatalui Ceresc la care ne rugam in rugaciunea Domneasca. Doresc ca aceasta preamarire a 
lui Dumnezeu, care s-a intrupat in Hristos si este revarsata in inimile noastre ca iubire, sa predomine in 
toate operele prezentate cu ocazia acestui festival. 
 Astfel se implineste rugaciunea Mantuitorului nostru Iisus Hristos in cuvintele catre Tatal Ceresc: 
“Si slava pe care tu mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ca sa fie una, precum noi una suntem”(Ioan 17, 22) 

Episcop Dr. Christoph Klein 
 

 

Eparhia Reformata din Ardeal 

 
 

 Binecuvantarea lui Dumnezeu sa fie asupra tuturor celor care spre lauda Sa au scris cantece sau 
versuri, au executat picturi, care vor ca prin toate mijloacele artei sa-L preamareasca. El ne ajuta, ca sa-l 
putem preamari intotdeauna prin insasi viata noastra si prin iubirea noastra reciproca. 

Episcop Dr. Csiha Kalman 
 

 
Cultul Adventist de ziua a 7-a 

 
 

 Ori de cate ori copii curati si tinerii talentati se reunesc sa-l proslaveasca pe Dumnezeul si 
Mantuitorul nostru, ingerii se aduna cu bucurie iar duhurile rele ale urii, discordiei si maniei sunt puse pe 
fuga. Parca vedem conturandu-se implinirea profetiilor inaripate ale Bibliei despre imparatia iubirii si a 



neprihaniei. De aceea cantati Domnului cu bucurie si inaltati numele Lui. Intrati in armonia cerului si 
aduceti pe pamant pacea intre oamenii placuti lui Dumnezeu. 

Presedinte Adrian Bocaneanu 
 
 
 

Arhiepiscopia Bisericii Armene din Romania 

 
 Acesta minunata actiune initiate de dumneavoastra, acest festival de creatie religioasa ce reuneste 
in ansamblul sau toate Religiile si Confesiunile inchinatoare la Unul si Adevaratul Dumnezeu, nu poate sa 
nu gaseasca, in sufletul si in randurile bisericii noastre sentimente de simpatie si de aprob total. Biserica 
Armeana statatoare de veacuri pe aceste meleaguri va felicita sincer si saluta cordial aceasta manifestare 
interreligioasa. Spiritul Crestin, porunca de a ne iubi aproapele, de a trai in pace unul cu altul, a fost 
intotdeuna in inima poporului armean. Ne rugam la Bunul Dumnezeu ca acest Festival de creatie 
religioasa sa-si atinga scopul. Sa aduca pacea si fraternitatea, cunoasterea si stima intru toti cei ce cred in 
Unul Dumnezeu. Eforturile dumneavoastra izvorate din dragostea pentru Dumnezeu si om sa fie 
incununate de rasplata Divina. 

Seful Eparhiei Armene, Arhiepiscop  
Dirayr Mardichian 

 
 
 

Cultul Musulman, Muftiatul 

 
 Festivalul este un exemplu graitor de pace, armonie si intelegere cu toti oamenii, indiferent de 
originea lor etnica, limba pe care o vorbesc sau credintele lor religioase.  

Muftiu – Osman Negeat 
 
 

Comunitatea Bratstvo a bulgarilor din Romania 

 
“Sa traim demni printe oameni demni” 

Presedinte Luca Velciov 
 

 
Asociatia Femeilor Musulmane 

 
 Precum se arata in “Fatiha” prima SURE din coran: “In afara de ALLAH nu exista alta putere care 
sa te calauzeasca pe drumul drept, sa fii om bun”, asa si actiunea organizata de APAR poarta hramul 
acestei SURE si ne rugam lui Allah sa va calauzeasca cum stie El mai bine in indeplinirea telului propus. 

Presedinte, Ilmiye Geamai 
 

Episcopia Romano Catolica – Satu Mare 

 
 Va dorim succes la Festivalul de Creatie Religioasa “A Ta este Imaratia si Puterea”. 

Secretar Episcopal, Egeli Ferenc 
 
 
 

Uniunea Comunitatilor Cultului Crestin dupa Evanghelie 

 
 Vestirea Imparatiei lui Dumnezeu pe pamant, este chemarea fiecarui om, indiferent de etnie sau 
religie. 

Presedinte Silviu Cioata 
 
 



 

Adunarea Spirituala Nationala a Baha’I din Romania 

 
 

 Ca intotdeauna si de data aceasta, Dumnezeu ne va tine sub aripile sale ocrotitoare. 
Dr. Enayati Warga si Mihaela Constantinescu 

 
 

Membrii juriului festivalului international “A Ta este Imparatia si Puterea” 
 

 



  
Vasile Donose – muzicolog 
                                 - membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania 

Angela Similea – star al muzicii usoare Romanesti 

Dan Dimitriu – dirijor, compositor 
 



 
17.03.1998 
43 - La Clubul FAPTE, a avut loc dezbaterea pe tema “Deosebiri si asemanari dintre religia 

creştină şi Baha'I”. Deosebiri doctrinare şi de practici religioase între cele două religii. A pornit de la 
ideea: “Voi cum va rugati?” 

 
20.03.1998 
44 - Fundaţia şi conducerea A.P.A.R. au participat la  Comunitatea Baha’i din Bucureşti, la 

sărbătoarea Anului Nou – urmat de un scurt program artistic la invitaţia acestora. Sărbătoarea a fost 
încheiată cu o masă prietenească. 

 
27.03.1998 
45 - Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, a organizat la Clubul FAPTE, 

dezbaterea pe tema  “Atributele Maicii Domnului  şi rolul ei în viaţa credinciosului”. Pr.Prof.univ.Dr. 
Alexandru Stan, a conferenţiat în scopul fixării cunoştinţelor credinţei creştine. 

 
30.03.1998 
46 - La Clubul FAPTE, Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, a organizat 

împreună cu Domnul Imam Osman Aziz şi cu Doamna Geamai Ilmié, o conferinţă despre mozaism. 
Moderator Ec. Marcela Ghiulbenghian. Scopul – cunoaşterea altor religii şi asemănările lor, pornind de la 
ideea că Dumnezeu a lăsat profeţi pe tot pământul, luminând şi aducând cuvântul său de înţelepciune 
“legile universului” la toţi fii Lui. 

 
 
47 - În luna Mai, a avut loc la Palatul Copiilor ascultarea casetelor cu compoziţiile interpretate ale 

concurenţilor pentru Corala Mundi şi desemnarea celor mai frumoase partituri. 
 
25.05.1998 
48 - La Sala Palatului Bucureşti, a avut loc Ediţia a –II- a : "A  Ta este Împărăţia şi Puterea"- 

Festival internaţional de creaţie muzical religioasă, în colaborare cu Min. Culturii şi A.P.A.R. Au 
participat 50 concurenţi din 7 ţări. La Gală au participat artişti care au reprezentat toate religiile. 
Spectacolul a fost televizat.S-au acordat premii. 

Au fost premiaţi următorii: Premiul II- Ludovic Bacs, Stelian Ionaşcu; Premiul III Petre 
Ştefănescu, Ion Cristinoiu; Menţiuni: Dan Voiculescu, Temistocle Popa şi Mariana Popescu; Premiul 
pentru participare Internaţională: Arsham Evoghli din Spania. Concursul şi spectacolul a fost  televizat şi 
a fost foarte apreciată acţiunea şi mediatizată prin postul naţional de televiziune 

 
9.07.1998 
49.a. - La sediul A.P.A.R., Doamna Preşedintă Ghiulbenghian Marcela anunta donatia de circa 50 

ha, care a facut-o Fundatiei Tezaurul Sacru al Religiilor si doreste sfintirea locului pentru Centrul 
Mondialal Religiilor în prezenţa  reprezentantilor  religiilor din România. 

 
49.b. – În august 1998, Doamna Preşedintă Marcela Ghiulbenghian a fost invitată şi a participat la 

Academia de Ştiinţă şi Cultură Româno Americană la Rochester în USA, unde a mediatizat obiectivele 
Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor. 

 
29.08.- 1.09.1998 
50 - Doamna Preşedintă Marcela Ghiulbenghian participă la Palatul Parlamentului, la Conferinţa 

Interreligioasă "Oameni şi Religii, Pacea este numele lui Dumnezeu" organizată de comunitatea “Sant 
Egidio” (Italia) şi Patriarhia BOR sub patronajul Preşedintelui României. Au participat mai mulţi membrii 
ai Cons. Director. S-au realizat contacte cu reprezentanţii religiilor din alte ţări şi cu P.F. Aram I. 

 



    
 

  
 

 
31.08.1998 
51 -  La Hotel Hilton, a avut loc o întrevedere cu P.F. Aram I, preş. Consiliului Ecumenic Mondial 

al Religiilor care a felicitat activitatea  Fundaţiei depusă până la acea dată a Doamnei Ghiulbenghian 
Marcela şi care a promis să o ajute, discutând cu reprezentanţii altor religii despre obiectivul Fundaţiei. 

 
26.12.1998 
52 - În Casa Parohială Sf. Ştefan, Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, împreună 

cu secretarul general al Asociaţiei A.P.A.R., Pr.Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, anuntă  noul sediu 
juridic al A.P.A.R. Casa Parohială “Sf Ştefan”.Se aduc mulţumiri familiei Ghiulbenghian care au adus 
înbunătăţiri viitorului sediu, încălzirea centrală, mochetare, mobilier, etc. A avut loc în prezenţa 
reprezentanţilor religiilor din România inaugurarea sediului şi o masă comună, discuţii, comentarii despre 
viitoarele acţiuni. 

   


