
  

De la Parintele Profesor Dr. Dumitru Popescu, autorul cartii “Iisus Hristos Pantocrator”   

Stimatei Doamne Marcela Ghiulbenghian cu dragoste sipretuire pentru edificarea in dreapta credinta cu 

dragoste fata de Domnul nostru Iisus Hristos. 

 

De la domnul Traian D. Stanciulescu, autorul cartii “Terapia prinLumina “ 

Marcelei , semn de Lumina cu iubire Traian 30.09.2005 

 

De la Parintele Dr. Gheorghe Istodor, autorul cartii “Iubirea Crestina si provocarile contemporane “  

Familiei Ghiulbenghian, Marcela si Jirair, cu dragoste, multumire, spre tot lucrul bun si spre mantuire. 

Bucuresti 16 Iunie 2006  

 

 

 

 

 



  

Din partea doamnei Ana Maria Voinea, autoarea cartii “Gingasii Esentiale Stihuri de dragoste “  

Marcela “ Fii buna si accepta ca lumea are nevoie de tine. Drumul de lumina, pe care doresti mereu sa-l 

deschizi, urmeaza-l ! 

Da-le tuturor increderea ca Eu exist, ca ma pot primi si iubi cu adevarat ! 

Iisus Domnul  

Lumina sa te calauzeasca, Iubirea sa te inalte, Speranta sa-ti fie leagan de mangaiere ! 

In aceste stihuri de dragoste sa te insoteasca in toate drumurile tale. 17 Martie 2003 Ana- Maria 

 

 

 

Din partea doamnei Vera Maria Neagu traducatoarea cartii “Dumnezeu Singur Ajunge”  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian  cu urari de reusita in proiectul grandios si cu dragoste de Domnul si 

Mantuitorul nostru Iisus Hristos 10 iunie 2003 

 

 

 

 

 

 



  

 
De la domnul doctor Paul Alexandru autorul cartii “Cainii fara stapan” 

“Distinsei doamne Marcela Ghiulbenghian din partea autorului 31.05.2003 

 

 

Din partea doamnei Adela Popescu autoarea cartii “Intre noi – Timpul” 

Familiei Marcela si Jirair Ghiulbenghian aceasta a patra carte a mea ( dar prima de poezie a unui autor 

roman aparuta in Japonia) - in semn de stima. 8 iului 2003 Bucuresti 

 

Din partea domnului Ion Stratan, autorul cartii “Oameni care merg” 

Distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian – spiritului si misiunii Domnei Sale, aceasta carte de meditatii, al 

Dumneavoastra Ion Stratan 16 septembrie 2003. 

 

 



  

 

Din partea domnului Gheorghe F. Anghelescu autorul cartii “Orientul apropiat sub imboldul eliberarii: Iordania, Siria, 
Liban, Israel – Intre vis si realitate – “ 

Distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian care-l cauta neincetat pe Bunul Dumnezeu, cu gand comun spre 

locurile Sacre cu Sfanta dragoste 02.09.2003. 

 

Din partea domnului George Stanca autorul cartii “Stare de gr(e)atie” 

Familiei Ghiulbenghian Marcela si Jiraie cu profund respect. 

 

 

Din partea doamnei Carolina Ilica autoarea cartii “Putin mai mult”  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, o initiata, cu convingerea ca nu ne-am cunoscut fara rost. Succes pentru, 

Piramida credintelor lumii! 

 



  

 

Din partea doamnei Mihaela Marilena Chitac autoarea cartii “Culoare prin cuvant”  

“Distinsei doamne Marcela Ghiulbenghian aleasa fiinta intru cuvant divin si sotului sau, lumina cuvantului in 

culoare, din partea autoarei versurilor si desenelor, Mihaela Chitac 9 oct. 2006 

 

 

Din partea Parintelui Prof. Constantin Patuleanu, autorul cartii “Teologia Ecumenica”  

Dumnezeu sa va ocroteasca cu harul sau si sa va binecuvanteze, Familiei Ghiulbenghian Marcela si Jirair 

 

 

 

Din partea domnului Andrei Marga, autorul cartii “Religia in Era Globalizarii”  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian cu alesa pretuire. 



  

 

 

Din partea doamnei Mihaela Al. Orescu 

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu recunostinta si cea mai aleasa pretuire. 

 

 

De la domnul Varujan Vosganian autorul cartii “Mesajul Dreptei Romanesti Traditie si modernitate”                         
Marcelei Ghiulbenghian cu dragoste 

 

 

 

Din partea doamnei Michaela Al. Orescu, autoarea cartii “Armonii in amurg”  



  

Stimatei si iubitei Doamne, cu recunostinta si pretuire aleasa. 

 

Din partea doamnei Aurelia Oncescu, autoarea cartii “Cetatea de zapada”  

Doamnei Marcela, primul Inger pazitor al nostru cu deosebita stima si respect. 

 

 

Din partea doamnei Maria Marian, autoarea cartii “EU SI TATA FACEM SPORT “  

Distinsei si iubitei familiei Ghiulbenghian. Cand n-oi mai fi, eu tot voi fi in cartea asta mititica. Sa va amintiti ca 

v-a iubit o o nazdravana de ....mica. 

 

 



  

Din partea domnului Med. Drd. Marian Paraschiv - Claudius, autorul cartii “Tratat pentru Alimentatia Naturala a OM-

ului” D-nei Marcela Ghiulbenghian, cu respect, consideratie si cu credinta ca aceasta lucrare poate ajuta pasii celor 
bolnavi catre adevarata Credinta, prin Lumina, Iubire, Adevar si celelalte calitati dumnezeiesti – cu ajutorul energiei 
divine, la care poate contribui inclusiv Alimentatia Naturala, ca mod de Viata ! 22.04.2004 

 

Din partea domnului Ion Basgan, autorul cartii “Enciclopedia Franc – Masoneriei Universale” Doamnei Marcela 

Ghiulbenghian, cu consideratie si admiratie pt. totce inteprinde. 25.02.2008 

 

 

Din partea domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Maruta, autorul cartii “Biosinergetica”  

Doamnei Ec. Mrcela Ghiulbenghian, In semn de apreciere pentru tot ceea ce fece pentru promovarea 

spiritualitatii crestine si cu alese sentimente prietenesti 15. 06.2004 

 

 



  

Din partea doamnei Elena Cervinschi autoarea cartii “ CHINA Vazuta cu Inima de Romanca “ urmatoarea 

apreciere: Doamnei Marcela Ghiulbenghian Cu deosebit respect pentru alaturarea manifestata cu lupta miscarii 

feministe din Romania, 18.08.2005 

 

 

 

 

 

 

 

Din partea domnului Cristian Negureanu, autorul cartii “Sosirea Zeilor”  

Domnei Marcela Ghiulbenghian cu respect si urari de bine de succese in intreaga activitate 29.11.2004 

 

 

 

Din partea domnului Dr. George Stan, autorul cartii “Teologie si Bioetica”                                                                  
Omagiu Doamnei Marcela Ghiulbenghian, din partea autorului 8.4.2004 

 



  

 

Din partea Parintelui Prof.Dr. Dumitru Popescu, Membru de onoare al Academiei Romane, autorul cartii 

“MISIUNEA BISERICII INTR-O LUME SECULARIZATA” 
Cudragoste pentru osardia depusa in slujba bunei ………… 

 

Am primit din partea Parintelui Prof. Univ. Dr. Alexandru I.Stan, autorul cartii “Dreptatea si Judecata Universala in 

Eshatonul Bizantin”  

20 August 2004 Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu alese doriri de sanatate si succes.  

 

 

Din partea domnului Dan Antoniu, autorul cartii “Aviatia Romana in prima zi de razboi 22 iunie 1941”  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian cu deosebita stima 18 octombrie 2007 



  

 

De la doamna Kerry Kennedy, autoarea cartii “Spune Adevarul Puterii”  Pace pentru Marcela 

 

Din partea doamnei profesoare Valentina Hacerian:Dragei noastre scolarite, premiante, Marcela Ghiulbenghian 

pentru tot ceea ce face pentru om, suflet, lumina, speranta, Dumnezeu ! Cu toata dragostea Valentina Hacerian 6 

martie 2010 

 

 

Din partea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Antonie Plamadeala, autorul cartii ”CUVINTE DUHOVNICESTI” 

Binecuvantare † Antonie Mitropolitul Ardealului 



  

 

Din partea doamnei Elvira-Ecaterina Ivanescu, autoarea cartii “Eufrosin Poteca – Un european din Valahia”  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu multa consideratie. La multi ani ! 1 febr.2007  

 

 

 

 

Din partea domnului Corneliu Leu, autorul cartii “Cartea Episcopilor Cruciati” Doamnei Ghiulbenghian cu cele mai 

alese sentimente 2007 

 

 



  

Din partea domnului Vasile Cristea, autorul cartii “Religie si Ecologia”D-nei Ec. M.Ghiulbenghian, omagii din 

partea autorului 

 

Din partea domnului Dr. Geo Stroe autorul cartii ”Tempus. Codul lui Zamolse”                                                              

Familiei Ghiulbenghian, spre cunoasterea cailor si evaluarea mijloacelor incredintate din partea autorului  

 

 

 

Din partea Parintelui Liviu Al. Stan, autorul cartii “Zoroastrism si Crestinism”                                                           

Distinsei Doamne Ghiulbenghian Marcela, cu deosebit respect si succes in promovarea bunelor relatii dintre 

credinciosii religiilor lumii.Stan Al.Liviu 

 



  

Din partea domnului Geo Stroe, autorul cartii “Dacoramania Nemuritoare Legende si realitati” Marcela 

Ghiulbenghian in semn de aleasa pretuire si admiratie din partea autorului  

 

 

Din partea domnului Lt. Col.Dr. Marian Chiriac Popescu, autorul cartii ”Relatiile Militare Romano- Poloneze in 

Perioada Interbelica (1918 – 1939) Familiei Ghiulbenghian, cu cele mai alese semtimente Lt. Col.Dr. Popescu 

 

 

Din partea doamnei Dona Tudor, autoarea cartii “Manipularea Opiniei Publice In Conflictele Armate”  

D-nei Marcela Ghiulbenghian, cu admiratie si recunostinta  

 



  

 

Din partea doamnei Stefania Mihailescu, autoarea cartii “Emanciparea femeii romane”  D-nei Marcela 

Ghiulbenghian, cu deosebite multumiri si aleasa gratitudine aratata acestei lucrari, 9 oct.2001 

 

 

 

Din partea doamnei Maria Niculescu, autoarea cartii “Miere si Fiere”                                                                    Cu 

consideratie doamnei Ghiulbenghian 2 oct.2001 

 

 

Din partea domnului Ionel Protopopescu, autorul cartii “De-am mai trai odata”                                                                   

Cu profunda recunostinta si deosebita consideratie, acest volum de teatru pentru prestigioasa si valoroasa doamna 

Marcela Ghiulbenghian, o reprezentanta de seama a  Asociatiei multinationale pentru pacea religiilor si important 

om de afaceri din Romania anului 2001, cu sinceritate prof. Ionel Protopopescu 20 noembrie 2001  



  

 

 

Din partea domnului Tudor Leu, autorul cartii “D’ale Gurii Leului Amintirile Si Rautatile Tatalui Meu”                             

D-nei Marcela cu respect 2009 

 

 

Din partea doamnei Rodica Stanculescu, autoarea cartii “Metafora la scherzo”                                                             
Pentru Marcela, cu multa dragoste si pretuire. 

 

 

“Cele 10 Secrete ale Negociatorului Eficient “ de Guy Cabana si Sylvie Massariol de la domnul Prof. Univ. Dr. Ion 

Stoian si D. Botez  pentru distinsa doamna Marcela Ghiulbenghian 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
"Stimată doamnă,  

 
Vă mulţumesc şi vă felicit pentru această realizare. 

 
Pr. Ioan Chirila, phd" 

 

 

DARURI 

Există o credinţă în privinţa darurilor şi conceptul de a dărui – adică dacă sunt făcute cu mână bună - faţă de cel 

ce primeşte – sau nu. 

Pe această temă de multe ori s-au iscat comentarii de tip real sau paranormal. 

Se zice că darul când este făcut cu toata inima sigur că poartă o amprentă nevăzută a unei energii subtile care 

poate fi pozitivă ori invers. In legătură şi cu gândul - celui ce dăruieşte – cât priveşte pe cei ce studiază gândul şi 

energiile lui subtile, îi pătrund sensul iar ce spun te sperie uneori, adică sa fim atenţi când primim ceva …….. 



  

Am început cu această introducere aşa trebuie s-o numesc – în care eu nu cred …… pentru că toata viaţa mi s-a-

ntâmplat să primesc daruri şi au fost mereu de bun augur. 

Din anul 1997 până-n prezent frecventez Asociaţia Club Fapte, cu tentă religioasă a D-nei Marcela 

Ghiulbenghian. 

Ei bine, D-na Marcela este o persoană parcă născută-n zodia de a dărui. 

Îmi amintesc momente de pe când avea sediul la Biserica Armenească, acolo Clubul D-nei era vizitat de lume 

buna si cateva elite; medici – avocaţi – cercetători şi prelaţi de renume. 

După fiecare sedinţa D-na dăruia 100 lei erau mari atunci, la un concurs de întrebări - dar nu era numai atât- 

afară de protocolul covrigilor şi al cadourilor, la sărbători – la încheiere – foarte multe din membrele pensionare 

sărace, singure – primeau bani de buzunar, în afară de alte femei cărora le plătea telefonul sau întreţinerea ……. 

Ajuta pe fiecare cu locuintă, daca nu avea - cu procese, avocati gratis – cu , cu stabiliri în Bucureşti ( erau multe 

venite din provincie şi nu aveau loc unde să doarmă. Pe toate le aranja D-na pe unde stia – chiar pe acasă pe la 

Dânsa. Ceea ce am menţionat mai sus a fost o referire la vocaţia D-nei de a dărui – lucruri de natură fizică - dar în 

acelaşi timp ne dăruia şi câte ceva din sufletul său, împărtăşindu-ne - prin adevărate comunicări, sfaturi – şi 

teme de ordin religios ortodox, de care D-na era convinsă. Aşa că printre altele aducea cărţi reviste, iconite, si în 

primul rând mesajele Fecioarei Maria de la Medjugorje – citate, - rugăciuni folositoare, iar uneori fotografii 

binefăcătoare. 

O dată a adus fotografia mâinii lui Hristos de pe o stâncă. Pe spatele ei era scris unde s-a găsit şi cum că este 

făcătoare de minuni. Eu am luat-o cu credinţă şi am rămas foarte surprinsă că, folosind-o când imi era rău, ori 

aveam un puseu de boală survenită brusc – mâna acea - mă vindeca – dupa 4-5 minute. Am folosit-o ani de zile 

şi efectul l-am simţit de fiecare dată până s-a rărit hârtia şi s-a fârâmiţat, am strâns-o şi am legat-o cu un elastic 

şi am pus-o lângă o icoană. 

Mâna acea m-a ţinut sănătoasă, mă vindeca fără medicamente. 

Nu a fost o iluzie – să zic aşa – că m-am ajutat prin autosugestie odată, dar nu a fost adevărat, mâna a făcut 

minuni, când nu am mai folosit-o, cu greu m-am vindecat de o răceală - gripă din care era să mor. 

Un alt exemplu care nu se referă la vindecări. 

Tot D-na Marcela Ghiulbenghian ne-a împărţit niste poze – cu chipul lui Iisus, care a aparut unei americance pe 

filmul său, făcut într-o excursie, femeia a fost mirată, a developat filmul, iar la catva timp …… s-a produs o 

minune în viaţa ei din care a înţeles că era opera fotografiei, încât o numise aducătoare de bani. 

Eu am luat acea fotografie cu multa convingere şi respect şi am pus-o la loc de cinste ……. fără să mă gândesc că 

imi va da bani – Doamne fereşte – Eu am respectat-o pentru că era chipul lui Iisus în care cred şi chiar am sfinţit-

o şi mărturisesc şi aş putea confirma cu martori - că din acel moment – deşi familia mea avea o stare materială 

bună – a început să câştige fantastic, pe muncă cinstită, nu degeaba – sigur o muncă preţioasă - nu loterie – 

încât într-un an s-a pus problema unei alte case, deşi aveam două apartamente lipite unul de altul; în zonă bună 

- şi am trecut la casa particulară. 



  

De această graţie s-au bucurat şi copiii – care au progresat material într-un termen record. Eu fireşte că fiind cu 

ei, am beneficiat, dar şi l-am proslăvit pe Iisus – iar ei au răspuns - făcând voile lui……adică dăriund şi ei altora - 

să fie iertat că fac această mărturisire – nu sunt exaltată, depresivă - pentru a nu fi crezută. Încă sunt în toate 

facultăţile mintale normale, am şi o memorie care m-a făcut cunoscută în mediile de cultură - aşa încat ce spun 

să fiu crezută. Nu m-a plătit nimeni pentru asta – o respect pe D-na Ghiulbenghian, pentru actele sale de 

binefacere şi chiar creştine. Păi cine clădeşte o Mânăstire şi – înzestrează cu accesorii şi pământ agricol ca să 

aibă un venit cum se poate numi – decat jertfă ? 

Dânsa se jertfeşte pentru binele cât de mic al fiecăruia şi dacă timpul de criză i-a redus forţele materiale, Dânsa 

caută măcar spiritual să ne îmbogăţească sufletul ….. cu predici religioase şi mici daruri – sunt multe de spus. 

Într-o zi ne-a dăruit cîte un portofel – Eu l-am preţuit – şi l-am pus cu mare cinste în geanta mea.Pot să vă spun 

că acest portofel n-a rămas gol niciodată – cheltuind din el - şi dacă mai rămânea doar câţiva lei pe fund - se ivea 

un prilej, dar aşa la ţanc – şi primeam de la ai mei copii sau nepoţi chiar atunci câte un dar de bani şi iar 

portofelul îşi refacea valoarea, o să dau şi un exemplu – mai aveam în el un milion şi l-am cheltuit tot …… 

portofelul era gol - Joi de Sfântul Constantin şi Elena - trece pe la noi nepotul ….. care lasă pe birou o hartie de 

200 Ron - o bag în portofel şi imi fac proiecte pe ce sa îi dau . 

 

Aceste coincidenţe m-au frapat şi le afirm cu toată seriozitatea, că le-am trăit la modul propriu. Luându-l la rost 

pe nepotul meu de ce mi-a dat atâţia bani - ce-mi spune? 

“ Bunii, Iisus pe care mi l-ai dat, mi-a realizat cel mai mare contract pe care îl aşteptam să se valideze – de la 

începutul crizei. Acum firmele mele au de lucru pentru măcar un an”. 

Si ca un PS - Vă mărturisesc sincer – că şi el ca toţi oamenii de afaceri se gândea la reducere de salariaţi etc. 

Văzându-l am luat poza lui Iisus de unde o ţineam – şi i-am dat-o spunându-i cu certitudine “ Ia-o, cinsteşte-o – 

respectă legile lui – dacă-ţi dă – să dai şi tu – fi moral – iubior de cei apropiaţi şi ai să vezi ! “ 

Rezultatul a fost uimitor – dar nu numai atât. Azi 22- V –2009, m-a sunat …. Şi mi-a zis râzând “ Bunii, Iisusul tău 

nu stă degeaba - iarăşi mi-a trimis prilej de a câştiga bani – şi toţi muncim zi lumină ca să ţinem piept solicitărilor 

în acest sens” .  

Marga Barbu Frasin. 

 

 



  

 

Aprecieri primite de AsociaTIe 

 



  

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 



  

În data de 8.04.2010 am 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. 

 

 

 

Din partea domnului Dr. Ion Stoian, autorului cartii “Globalizareamondiala si cooperare economica internationala 

pentru eradicarea saraciei materiale, in lumina morale crestine”                                                                                    

Doamnei Marcela Ghiulbenghian 

      Cu stima si respect. Dumnezeu sa va binecuvanteze. Ion Stoian 

                           Bucuresti 3 Iulie 2008 

 

 

 

 

 

 



  

 
Din partea domnei Virginia Vedinas, autoarea cartii “SlutireaDemocratiei “  

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu pretuire pentru tot ce a facut bun si luminos pe acest pamant.Pentru 

misiunea pe care si-a asumat-o. Pe care ii doresc sa o duca la bun sfarsit. 18.05.08 

 

 

Din partea domnului Stefan Masu autorul cartii “ROZICRUCIENII sunt printre noi “ 

 Distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian, cu sincerul respect al autorului, Stefan Masu 25.01.2008 

 

 

Din partea doamnei Nusa Ilisie, autoarea cartii “Livada cu Dragoste si alte poeme “  Doamnei Marcela cu 

deosebita pretuire Ilisie 11.07.08 Bucuresti  



  

 

Din partea doamnei Michaela Al. Orescu autoarea cartii “SONETE “ Doamnei Marcela Ghiulbenghian cu 

afectiune si pretuire aleasa Michaela Al. Orescu 

 

 

Din partea doamnei Michaela Al. Orescu autoarea cartii “TEZAURE ALE OMENIRII “ Doamnei Marcela 
Ghiulbenghian cu admiratie si aleasa pretuire cu gratitudine, Michaela Al. Orescu. 

 

 

Din partea domnului Varujan Vosganian, autorul cartii “Ochiul cel alb al Reginei”                                                             

Pentru Marcela cu dragoste Varujan Vosganian 

 



  

 

 

Din partea Parintelui Prof.Ion Buga autorul cartii “In fata Golgotei “                                                                                  
Pentru Marcela Ghiulbenghian aceste ganduri despre cer pe pamant  Preot Ion Buga 

 

 

Din partea domnului Conte Incappucciato autorul cartii “7 “Doamnei Marcela, un gand bun din Lumina Divina cu 

consideratie 

 

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, 
Cu stimă si prețuire pentru calitațile Dumneavoastră, pentru noblețea gîndurilor cu care conducei Clubul "Fapte". 
Silvia Stanciu , 15 mai 1998 
 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Din partea domnului Alexandru Maruta, autorul cartii “Eclipsa totala de Soare 1999 si Redescoperirea Romaniei” 
Doamnei Dipl. Ec. MarcelaGhiulbenghian, cu alese sentimente de stima si consideratie 

 

 

 

Din partea Parintelui Gheorghe Istodor, autorul cartii “M.I.S.A. SI YOGA IN LUMINA ORTODOXIEI “                         

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu dragoste, respect, consideratie spre folos si mantuire ! Bucuresti 

30.10.2005 

Cu multumiri Pr. Gheorghe Istodor 

 



  

 

 

 

Din partea doamnei Profesoare Valentina Hacerian, autoarea cartii “Timp pentru Vecernii” Draga Marcela, 

iti multumesc pentru tot ceea ce faci, pentru minunatele tale realizari, te felicit pentru familia ta minunata, 

pentru prilejul pe care mi l-ai oferit de a ne cunoaste si a comunica. Un bland salut de la Iisus! Cu drag 

Valentina Hacerian 23 Sept – Ziua Pacii 2005. 

 

` 

  

 

 

 

In calitate de mama a revolutionarului impuscat Florin Ghiulbenghian, am primit in anul 1997 “DIPLOMA DE 
ONOARE SI MEDALIA JUBILIARA” din partea Federalei Nationale a Revolutionarilor din Romania. 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

Din partea domnului General Dr. Emil Strainu, autorului cartii “Singur printre Extraterestri”                                              

Cu cele mai alese ganduri pentru d-ma Ghiulbenghian Marcela, un stalp al crestinismului si ecumenismului. Cu 

stima Dr. Emil Strainu. 

 

 

 

 

 

Din partea doamnei Prof. Univ. Dr. Cristina Vasiliu                                                                                                                   

Razele pacii si armoniei sa pogoare din ceruri aspra-va rasplatindu-va stradaniile de a inobila sufletele 

oamenilor intru indumnezeire. Cristina Vasiliu 6.01.2009 

 

 

 

 

 

 

 



  

Din partea domnului Nicolae Burlacu – Sascut autorul cartii “Afrodita, Dragostea Mea”                                                

Cartea vietii si activitatii mult regretatei mele Aida, pentru distinsa doamna economista Marcela Ghiulbenghian, 

crestina cu frica Lui Dumnezeu spre pioasa aducere aminte. Buc 20 oct. 2010 

 

 

 

Din partea domnului ziarist si scriitor Carol Harsan autor al cartii “STERILET”                                                                 

Minunatei Doamne Marcela Ghiulbenghian si Domnului Jirair Ghiulbenghian cu resunostinta, omagiul autorului 

Carol Harsan Bucuresti decembrie 2010. 

 

 

 In anul 1995 am primit din partea Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijloci din Romania diploma ce 

atesta locul 20 pe tara in selectia Topului National al Firmelor Private, obtinut de  SC EDMOND SRL firma al carei 

Administrator sunt. 

 



  

Baia Mare 22.XI.2010 
 

Draga doamna Marcela, 
 

As vrea sa va multumesc, si multumesc Lui Dumnezeu pentru intalnirea minunata pe care ne-a daruit-o. 

Nu o sa uit cum, abia aveam 20 de ani, o boala grea, (scleroza in plagi), nu aveam pe nimeni la care sa apelez, doar o legatura de perle mostenita 
de la parintii mei decedati, pe care voiam sa o vand. 

Dumneavoastra, mi-ati spus sa pastrez perlele, m-ati luat acasa, mi-ati dat sa mananc si mi-ati ascultat povestea. Abia ma miscam, nu 
aveam decat speranta. 

Din ziua aceea am urmat tratamentul miraculos cu polen si tarate, m-ati ajutat sa ajung in Elvetia sa ma operez. 
In aproape 2 ani am putut merge. Datorita ajutorului dumneavoastra am terminat facultatea de teatru, am ajuns actor, am intemeiat o familie. 

Viata m-a incercat apoi, cineva foarte drag mie avand leucemie, am gasit tot la dumneavoastra sprijin si iar ati facut minune si acel copil 
Tudor Ioan e acum un tanar sanatos de 14 ani. 

M-ati gazduit, si m-ati ajutat sa trec peste piedicile vietii, cu bani, cu o vorba buna, cu hrana dar mai ales cu suflet. 
Nu ati obosit niciodata sa faceti Lucrarea Lui Dumnezeu si sper sa aveti sanatate si putere sa puteti continua ce ati inceput. 
Datorita dumneavoastra, eu Crimu Catalin Vasile, aparent fara nici o sansa acum 20 si ceva de ani am ajuns sa fiu actor, redactor de ziar 

si radio, director de programe la diferite posturi de radio din tara. 
Pentru toate acestea va multumesc. 
Ar fi bine ca reteta dumneavoastra pe baza de tarate si polen sa fie accesibila si altor oamenii in nevoie. 
As vrea sa aveti parte numai de lumina, bucurie si sanatate. 
Faptul ca raspanditi cuvantul si lucrarea Domnului, prin fiecare lucru pe care il faceti necesita dragoste, daruire si curaj si pentru toate 

astea va multumesc. 
 
      Cu respect si dragoste, 
                                 Catalin Crimu 

 

 



  

 

VIAŢA CULTELOR 
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19. ÎNTRUNIRE ANUALĂ A.P.A.R.  
  
  
19. ÎNTRUNIRE ANUALĂ A.P.A.R. CONSACRATĂ BUNELOR RELAŢII ÎNTRE RELIGIILE DIN 

ROMÂNIA 
            La 11 ianuarie curent, în sala de protocol a bisericii lutherane C.A. din Bucureşti (din str. Luherană, nr. 2) s-a desfăşurat 

întrunirea anuală a Fundaţiei “Tezaurul sacru al Religiilor” şi a Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din România (A.P.A.R.) cu 

tema “Pacea şi concordia Confesiunilor din România în actualitate: iniţiative posibile”. Alături de preşedinta fundaţiei şi a 

asociaţiei, Marcela Ghiulbenghian, şi de secretarul general al asociaţiei, Pr. prof. univ. Alexandru Stan, s-au aflat Episcopul 

vicar Daniel Zikeli al Bisericii Evanghelice C.A. din România (gazda întrunirii), Î.P.S. Datev Agopian, Întâistătătorul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Armene din România, Părintele Bela Zsold, parohul bisericii reformate “Calvineum” din Bucureşti, 

deputatul Aurel Vainer, preşedintele, şi Paul Schwartz, vicepreşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România 

(F.C.E.R.), Părintele ortodox Mihai Spătărelu, coordonator de programe în cadrul Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din 

România (AIDRom), Imamul Osman Aziz al Comunităţii musulmane din Bucureşti, ziarişti. Organizatorii le-au decernat cu 

acest prilej Episcopului pensionar Christoph Klein şi Episcopului vicar Daniel Zikeli ai Bisericii Evanghelice C.A. din România 

medalia “Pentru merite deosebite în promovarea convergenţei spirituale în România” şi “Diploma pentru eforturile depuse în 

vederea menţinerii păcii între credincioşii religiilor din România şi pentru convergenţă spirituală”. 
                Dl Episcop vicar Daniel Zikeli, care a făcut şi un scurt istoric al Bisericii din care face parte (am aflat cu acest prilej 

că Biserica Evanghelică C.A. din România şi-a avut ierarhul, până în 1919, în Suedia, şi că aceasta sărbătoreşte în fiecare 

noiembrie Decada pentru pacea Religiilor, care se încheie în a treia duminică a acelei luni, numită Ziua Consolării) a exprimat 

opinia că, deşi în România trăiesc circa un milion de protestanţi, în media românească se vorbeşte aproape numai despre catolici 
şi ortodocşi, sau accentul cade doar pe conflictele dintre Biserici. În general, diferitele religiile se rezumă la discuţii teoretice 

despre pacea între Biserici, a mai spus Episcopul vicar, care a adăugat că i se pare că majoritatea creştinilor au un sacru 

superficial, fără trăire spirituală, şi că “nu ne mai putem permite luxul să se războiască între ei creştinii, pe când secularismul 

câştigă teren”. 
                Preşedintele F.C.E.R., deputatul Aurel Vainer, a vorbit despre Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul 

României şi a propus o întâlnire a reprezentanţilor religiilor din România la Borsec (judeţul Harghita) sau la Cristian (Sibiu), 

la care să participe şi enoriaşi ai acestora. A apreciat iniţiativele A.P.A.R., dar a adăugat că succesul acestora depinde de ce 

face fiecare în spaţiul lui religios, dacă fiecare acţionează ca un pion, ca un stâlp al păcii în religia de care aparţine, dar şi faţă 

de alte religii. 
                Părintele Bela Zsold s-a referit mai ales la familiile mixte din punct de vedere religios din diferite zone ale ţării, ai 

căror copii “au devenit ecumenici”. 
                Pastorul Ioan Ceuţă, de la biserica penticostală “Harul”, de asemenea din Bucureşti, a fost de părere că România “este 
ţara etichetelor”, pentru că “nu poţi deschide o şcoală fără să treci denumirea cultului”, dar, pe altă parte, “totul e posibil celui 

care crede”, a spus el ca încurajare şi a reamintit că Federaţia Mondială Penticostală, întrunită la Nairobi în 2009, a emis o 

declaraţie prin care afirma că sprijină dialogul între religii. 
                Părintele Mihai Spătărelu, ca reprezentant al AIDRom, a reamintit că documentul CEC/CCEE, Charta Oecumenica, 

din aprilie 2001, acordă o mare importanţă dialogului cu Iudaismul şi Islamismul şi cere să se acorde mai multă atenţie 

dialogului interreligios în general. De asemenea, Părintele Mihai a exprimat disponibilitatea AIDRom de a găzdui o întâlnire 

organizată de A.P.A.R., dar cu o participare de numai 30-35 de persoane. 
                Dl Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., a reamintit faptul că în perioada Holocaustului au fost preoţi creştini 

care au salvat viaţa unor evrei şi că unora dintre aceştia li s-a acordat deja titlul de “Drept între popoare”. De asemenea, vice-

preşedintele F.C.E.R. a apreciat că scopul A.P.A.R. este “formidabil”, dar trebuie mers “pe teme concrete, să le identificăm pe 

cele care dezbină şi să le discredităm cu argumente pro şi contra”. “Avem cele mai bune relaţii cu catolicii, cu ortodocşii, cu 



  

protestanţii, cu armenii, dar uneori se mai strecoară câte o pericopă (în slujbele religioase, n.red.) care ne pune în derută. E loc 

pe pământ pentru toate religiile, discordia o fac politicienii şi alţii”, a mai spus Paul Schwartz. 
Secretarul general al A.P.A.R., Părintele ortodox Alexandru Stan, a ţinut să precizeze că fundaţia “Tezaurul sacru al 

religiilor” şi Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România nu sunt formaţiuni bisericeşti, că fiecare membru al asociaţiei vine 

cu religia, cu confesiunea lui, participă la întâlnirile asociaţiei cu ce are religia sa mai bun, nu se ajunge în nici un caz  la un 
sincretism religios. A.P.A.R. este afiliată organizaţiei internaţionale W.C.R.P (World Conference on Religions for Peace), 

dedicată aceluiaşi scop – pacea între religii, a mai spus Părintele Alexandru. 
Economistă de formaţie, preşedinta APAR,  Marcela Ghiulbenghian, a evocat perioada de început a asociaţiei, 

înfiinţată în urmă cu 15 ani, şi a vorbit despre felul în care ea însăşi s-a apropiat de Sfânta Scriptură şi a început s-o înţeleagă, 

în toţi aceşti ani. De asemenea ea a opinat că ar trebui să existe o legătură mai puternică între cultura materială şi cultura 

spirituală, şi că cei care conduc treburile ţării o fac adesea într-o manieră greşită, pentru că “nu respectă cele ale lui Dumnezeu”. 

Marcela Ghiulbenghian  a mai vorbit despre anumite legi bune adoptate de Parlamentul României, precum cea care nu a 

acceptat căsătoria între persoane de acelaşi sex şi nici adoptarea copiilor de către cupluri de homosexuali, şi aceasta “pentru că 

cei care le-au promovat s-au bucurat de solidaritatea celorlalţi parlamentari cu credinţă în Dumnezeu”. 
                La întrunirea din 11 ianuarie, care s-a încheiat cu un prânz amical, s-a stabilit ca A.P.A.R. să organizeze astfel de 

reuniuni cel puţin o dată pe trimestru. 

 
 

 

 
  

Din partea doamnei Constanta Jarnea, autoarea cartii “Pasim spre iubire”                                                                                  

Dnei Ghiulbenghian, Cu consideratie cateva versuri scrise cu sufletul …. 

Antoane Jarnea februarie 2011 

 

 

 

➢ Din partea domnului General Ioan Talpes autorul cartii: “BREVIAR LAIC”Dnei Marcela Ghiulbenghian 

In cautarile cele noi, vom reusi sa-I aflam pe cei aflati de voi.  

Cu prietenie Ioan Talpes 



  

 

 

➢ Cu ocazia participarii la evenimuntul din 9.3.2011 de la Sinagoga Mare din Bucuresti ocazionat de lansarea pe 

cartii “Sidur Lemaan Ahai” a domnului  Shlomo Sorin Rosen, Prim Rabin al Comunitatilor Evreiesti din Romania                                     

Cu stima si respect, precum si consideratie si admiratie pentru intreaga activitate, doamnei Marcela 

Ghiulbenghian  presedinta Asociatiei pentru Pacea Religiilor Sorin Rosen 9.3.2011 

 

 

 

 



  

 

De la: CAMELIA ANITA  

Mesaj: 
Doamna Marcela,\r\n Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra dumneavoastra 

sanatate, belsug si bucurii. Imi este dor de dumneavoastra.Cu drag, Cami 
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VIAŢA CULTELOR 

16. DESPRE PROFEŢI AI RELIGIILOR MONOTEISTE ÎNTR-O ÎNTRUNIRE DESFĂŞURATĂ LA BUCUREŞTI 

          După cum am  informat (buletinul “Viaţa Cultelor”, nr. 883-884 din 31 martie 2011), la 7 aprilie curent a avut loc, la 

Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din Bucureşti (str. Popa Soare, nr. 18) simpozionul interreligios cu tema “Profetismul în 

viziune ebraică şi creştină de-a lungul veacurilor”, organizat de Asociaţia pentru Pacea Religiilor din România (A.P.A.R.), 

Federaţia Comuni-ăţilor Evreieşti din România (F.C.E.R) şi Fundaţia Tezaurul Sacru al Religiilor (F.T.S.R.). Tema a fost însă 

extinsă şi la profetul Islamului, iar printre participanţi s-au aflat şi Imamul de Bucureşti, Osman Aziz, şi Gelcu Macsutovici, 

preşedintele de onoare al Uniunii Culturale a Albanezilor din România, albanezii din România fiind în majoritate musulmani. 

Au participat în principal laici, dar şi feţe bisericeşti, Episcopul vicar Daniel Zikeli, al Bisericii Evanghelice C.A., parohul bisericii 

lutherane din Bucureşti, Părintele Viorel Oprea, parohul bisericii ortodoxe “Sf. Nicolae”, cunoscută mai degrabă după numele 

ctitorului, Manea Brutarul, Părintele Valeriu Median, slujitorul comunităţii greco-catolice în biserica romano-catolică 

“Înălţarea Sfintei Cruci”, sau Părintele Victor Emilian Dumitrescu, din cadrul Arhiepiscopiei romano-catolice de Bucureşti, unul 

dintre responsabilii comunităţii Magnificat din România şi asistent naţional al acesteia. 



  

 

 

 



  

Am a fost invitata de Grupul Ecumenic de Rugaciune al Parlamentului Romaniei la Simpozionul “Libertatea de 
constiinta si de credinta” la al 7-lea Congres al Miscarii Europene pentru Politici Crestine (ECPM) in data de 23-25 

Iunie 2011, in incinta Palatului Parlamentului.  

 

 

 

Am primit cartea Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu “Apologetica rationalduhovniceasca a Ortodoxiei” din partea 

fiicei sale:In amintirea tatalui meu PR. PROF. ACAD. DR DUMITRU POPESCU 6.02.2011 

 

 

 

 

 



  

Din partea autorilor Mira si Constantin Lupeanu cartea “LAO ZI SI CONFUCIUS”                                                                
Se ofera Doamnei Marcela Ghiulbenghian cu respect si omagii pentruintreprinderea atat de avantata si inalt 

spirituala success, Mira si C. Lupeanu Mai 2004. 

 

 

Din partea doamnei Nina Beciu, autoarea cartii “MIRACOLUL ECHINOCTIULUI DE PRIMAVARA”                       

Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu stima si respect N Beciu 11 iunie 2004 

 

 

Din partea domnului Liviu Al. Stan, autorul cartii “AMOS PROFETULMARILOR SPERANTE DIN NOUL 

MILENIU” 31 august, 2000 Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu deosebit respect, Liviu Al. Stan 

 

 



  

Din partea doamnei Angela Popescu, autoarea cartii ”Destainuiri astral – poeme tandre”  Distinsei Doamne Marcela 
Ghiulbenghian, duhovnicesti ganduri, cu prietenie tandra, din partea autoarei, reprezentand Biserica Ortodoxa de 
stil vechi din Romania La multi ani! 2004 

 

 

 



  

    Doamna Marcela 

  

Mi-a facut o imensa placere sa va cunosc si sa imi exprim inca odata admiratia pentru 
incredibila Dvs. activitate. Am studiat temeinic pliantul pe care mi l-ati daruit cu ocazia 
evenimentului dedicat familiei Dimitriu precum si site-ul Fundatiei create de Dvs. Sunteti 
uimitoare deasemenea pentru cunostiintele acumulate in cultura religioasa iar forta cu care va 
dedicati proiectului Forumului International al Religiilor este unica in tot ce am cunoscut pana 
acum. 

Mi-am permis sa va trimit acest articol aparut in cotidianul National, articolul pe care précis 
nu l-ati observat in presa cotidiana. Imi pare rau de ce se intampla in jurul nostru, asemenea 
fapte n-ar trebui sa existe. 

Va transmit toate cele bune din parte Alessandrei si Dianei. 

 

Am fost invitata de Inalt Preasfintia Sa Florin Crihalmeanu, Episcopul Eparhiei Romane Unite cu Roma, Greco-

Catolice, de Cluj-Gherla la consacrarea noului lacas de cult al Parohiei ” Inaltarea Sfintei Cruci” in data de 11 
Septambrie 2011, ora 10.30 in Cluj. 

 

 



  

 

 

 



  

 

----- Forwarded Message ----- 
From: Ben-Oni 
Ardelean                                                                                                                                                  
                                                        To: sacredtreasure2033@yahoo.com 
Sent: Thursday, June 23, 2011 1:19 PM 
Subject: carte promisa 

Stimata doamna Marcela,  

Mi-a facut placere sa ne vedem la Simpozionul din Parlament. Va trimit atasat cartea care v-am promis-

o.  

Succes in toate demersurile pe care le intreprindeti!  

Cu deosebita apreciere,  

  

Dr. Ben-Oni Ardelean 

  

  

----- Forwarded Message ----- 
From: Ben-Oni 
Ardelean                                                                                                                                                  
                                                          To: sacredtreasure2033@yahoo.com 
Sent: Thursday, June 23, 2011 1:21 PM 
Subject: inca o carte 



  

 Stimata doamna Marcela,  

 Va mai trimit atasat o carte, sper mai aproape de interesul dumneavoastra in ce priveste sfera religioasa. 

Sper sa va foloseasca. 

 Va doresc multa binecuvantare din partea lui Dumnezeu! 

  

 Cu deosebit respect,  

  

 Dr. Ben-Oni Ardelean 

 

 

 

 

 

 

 



  

Scrisoare primita din partea domnului Alexandru Pacuraru, membru fondator al APAR (Asociatia pentru Pacea 
Religiilor din Romania) 

 

 

 

De la domnul Nicolae Burlacu – Sascut autorul cartii “Patratul Rosu”                                                                                  

Distinsei familii Ghiulbenghian in semn de stima si buna vecinatate Bucuresti 19.07.2011 

 

 

 

 

 



  

De la domnul Col (r) Eugen Ichim autorul cartii ”Generalul LEONARD MOCIULSCHI Emblema a Vanatorilor de 

Munte” Cu mult respect distinsei doamne Marcela Ghiulbenghian din partea autorului Bucuresti 07.03.2012 

 

 

 

Articol din Ziarul Lumina despre Pr. Acad. Dumitru Popescu, cel care a fost Presedinte de Onoare al Fundatiei 

Tezaurul Sacru al Religiilor. 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

From: Ana Cabac 

Sent: Wednesday, May 02, 2012 12:48 PM 
To: edmond@clicKnet.ro 
Subject: informatie si aderare 

  

Stimata Doamna Marcela G., sunt o pensionara de 62  ani si vam cunoscut cindva fugitiv, dara in 

emisiunea D.Streinu" Conspiratia tacerii" mati convins ca sunt aproape de Dumneavoastra. Ma refer la 

convigerile in apropierea religiilor. Vreau sa fiu si eu cumva folositoare in demersul  facut de 

Dumneavostra in fondarea  Unei case de Slava a UNICULUI DUMNEZEU.Nu pot sa ajut financiar, 

dara vreau sa ajung la Schitul din Vidra, daca acceptati si sa va cunosc , cind dispuneti de timp si ocazie. 

Cu respect, ANA CABAC. 
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Din partea domnului Carol Hârşan si a doamnei Georgiana Arsene autorii cartii “EXPERIMENTUL ROMÂNIA” 
Doamnei Marcela Ghiulbengian si domnului Jirair Ghiulbenghiancu recunostinta Carol Harsan si Georgiana 

Arsene - Bucuresti 2012 

 

 

“ M-am bucurat pentru faptul ca ai infiintat aceasta Fundatie, care este foarte aproape de sufletul meu 
si care, in felul ei, poate va face macar o parte din oameni sa devina mai buni si mai destepti. 
FELICITARI!!!” 
  
     Nicu Dragomir (fost coleg de liceu) 
 
 
 
 
 
 

Din partea domnului Presedinte al PRM Corneliu Vadim Tudor, autorul cartii ”Cele mai frumoase aforisme”  Familiei 
Marcela si Jirair Ghiulbenghian cu prietenie si urari de mari succese 1 oct. 2012 

 



  

 

 

 

 

Din partea domului Marcel Ghitac, autorul cartii “OMUL DE HLEI Crochiuri si ebose literare” Pentru Marcela si 

Jirair Ghiulbenghian oferaceasta carte care trebuie citita ziua. Cu multa prietenie din partea autorului Marcel 

Chitac 4 oct.2012 
 

 

 



  

 

 

 

From: Zikeli Daniel 
To: Marcela Ghiulbenghian <m.ghiulbenghian@yahoo.com> 
Sent: Thursday, December 13, 2012 10:08 AM 
Subject: Re: SARBATORI FERICITE! 
 
Stimata doamna Ghiulbenghian 
va multumesc foarte mult pentru urarile de Craciun si va doresc dumneavoastra, familiei si fundatiei ca lumina 
rasarita in Betleem sa vegheze asupra voastra si sa va calauzeasca in pace si binecuvantare acum si in anul ce va 
veni 
Episcop-Vicar 
dr. Daniel Zikeli 
 

 

DOAMNEI MARCELA GHIULBENGHIAN, cu deplină recunoştinţa, vă mulţumim pentru tot sprijinul acordat, atât pe plan 

material, cât şi spiritual. Dumnezeu să vă călăuzească în toate proiectele pe care le iniţiaţi,  având întotdeauna convingerea că 

planul Său se împlineşte slovă cu slovă, că ceea ce este scris în Sfintele Scripturi ne marchează viaţa fiecăruia dintre noi. 
Domnul Iisus Hristos v-a dat o lucrare şi tot El, care este Capul Bisericii, vă va sprijini în continuare. Vă mulţumesc că de ani 

de zile mi-aţi vorbit atât de frumos de Dumnezeu, ca fiind adevăratul nostru sprijin în nevoi. Să ne încredem întotdeauna în 

El, căci  va sfârsi ceea ce a început, cu siguranţă! 

Vă dorim, dvs. şi întregii familii, toate binecuvântarile de la Dumnezeu, pacea Sa care întrece orice pricepere, şi in mod 

special aveţi parte de mântuirea pentru care S-a dat pe Sine Mântuitorul nostru iubit. 

Cu aleasa recunostinţă, 

Un an nou fericit! 



  

 

Dana Lukusa si copiii care vă iubesc ca pe o adevărată mamă! 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

BUCURIA IMPLINIRII 

Un cer luminos cu raze de soare ce patrundeau bland aievea, dublate de o stralucire Divina ce stapanea campia 

in aceasta dimineata, unde trebuia sa se petreaca evenimentul, ce avea sa incununeze ziua si sa o fixeze in 

eternitate. Undeva in respectiva campie in care se mai pastra inca mirosul de grau secerat – inconjurata de un zid 

in marea curte – Manastirea impodobita ca o mireasa, astepta clipa in care Hristos avea sa-i intinda mana Lui 

Sfanta, creatoare si sa o treaca-n randul Bisericilor Lui Sfinte. 

In sfarsit Biserica Manastirii, primul pas spre marele ideal – un gand, apoi un concept ajuns la indeplinirea starii 

de fapt careia respectiv i-s-ar putea atribui multe titluri. Personal as fi tentata sa se numeasca “BUCURIA 

IMPLINIRII” Ei bine in aceasta admosfera bucolica, stapanita de liniste si pietate, am coborat din masina d-lui 

Ghiulbenghian, care avea grija sa ne transporte, cu sufletul plin de emotie. 

Portile erau deschise, iar pe aleea ce ducea spre Biserica, siruri de oamnei tacuti ca intr-un pelerinaj Sfant se 

indreptau spre interiorul déjà plin de lume si glasuri de rugaciune al preotilor ce slujeau afara, in locul amenajat 

pentru Sfanta Liturghie, ce avea sa urmeze. 

Peste tot lume si iar lume cu ganduri in general pioase sau simplu curioase, apropiate de sensul Sfant al 

evenimentului, apropiate, cunoscute si necunoscute dar prezente, in acest spatiu harazit de Dumnezeu sa se nasca 

o Manastire ……. si unde? nu la credinciosii de mana intaia ci la unii doar lucizi sa-si vinda zarzavaturile, cu riscul 

de a fi chiar nociv pentru cumparatori datorita tratamentelor chimice. Oamneii instaiti poate credinciosi, dar 

necunoscand ritualuri manastiresti, aici pe un camp fara limite. 

Am stat si m-am gandit, fara sa o intreb pe d-na Ghiulbenghian – anfitrioana evenimentului si ctitora acestui 

asezamant crestin orthodox, de ce a ales tocmai acest spatiu, care pare fizic neprielnic ?...... 

Acum sase ani intr-un interviu pe care i- l-am luat – asa mai mult in gluma, mi-a marturisit ca a cumparat pamantul 

de aici, zona cam periculoasa din cauza celor care furau. Idealul D-sale era sa faca o Manastire acolo, tocmai ca 

sa regenereze spiritul crestin si sa dezvolte constiinta, iubirea de aproape si corectitudinea – Oare nu si Iisus ne-a 

spus ca multa nevoie are pacatosul de indreptare, decat cel curat si credincios ? 

Pe atunci d-na Ghiulbenghian imprejmuia locul cu drugi de fier – zona viitoarei Manstiri cu gandul ca tocmai 

acolo unde Numele Lui Dumnezeu este spus mai putin – acolo sa Fie si sa –i propage Legile Lui Sfinte – asa cum 

si El si-a trimis Fiul – pe Iisus Hristos intr-o lume plina de pacate sa o mantuiasca. Ce maretie de gand mi-am zis 

cand am auzit ce voia sa faca – si am numit dialogul nostru – “flori de spirit” – desi omeneste si real imi dadeam 

seama ca idea D-sale putea sa fie o utopie “Cum sa-ndrepti cocosatii ?” ca-n proverbul romanesc! 

Ei bine n-a fost asa, acea curte care ne-a intampinat acum plina de lume, m-a facut sa inteleg deosebita fapta 

crestineasca a acestei Doamne…….. 

O panza alba de mare lungime, cat cele doua alei pana-n pragul intrarii, marca drumul pe care trebuia sa calce 

Episcopul cu suita de preoti……….. Toata acoperita de flori scumpe, trandafiri, crizanteme. O jertfa la limita foarte 

inalta. 

Fetele, angajatele doamnei, presarau florile cu darnicie – din banii cui nu trebuie sa spun, se intelege ?............. 

Si ca-n povesti Dar la capatul aleeii – drapata de alba panza presarata cu flori – cine-mi sta? 

Imbracata intr-un costum de voal de culoare aproape alba, ca o vestala sau proteasa antica, precedand ritualul ce 

avea sa inceapa, cine putea fi ? 

Da era Dansa – dar nu cea de toate zilele, pentru ca traia o senzatie deosebita de transfigurare a spiritului, in 

vederea a tot ceea ce avea sa se desfasoare – Constienta pana-n strafunduri fizice ca tot ceea ce se intampla sub 

ochii sai – bine inteles facut de Dansa era  un dat de la Dumnezeu pe care fusase harazita sa-l 

indeplineasca……………. 

Momentul in care am sosit coincide cu acela de asteptare a Episcopului insotit de un sobor de preoti. D-na se 

agita si inca mai punea la punct ultimele detalii. Biserica propriu zisa care-i consumase atata viata era acum o 

realitate. Exista, iar in sfarsit “SFINTIREA” – dupa lupte seculare – ca in Caragiale se facea azi, cand relatez 

acestea. 



  

M-am dus sa o felicit pentru toate gandurile realizate. Si-a rupt cateva clipe si pentru mine si mi-a dat un sfat, care 

avea sa fie capital pentru tot ceea ce urma –“ Stati aici in Biserica” mi-a zis si asa am facut – desi imi lasasem loc 

pe o banca afara. 

De la fereastra de pe holul care dedea in curte am putut sa vad lejer toata panorama desfasurarilor de fapt. Asa 

ca priveam in departare procesiunea cu steaguri tricolore si prapuri bisericesti, preoti si lume. Imaginea era 

impresionanta. Clopotul insotea cu dangatul sau sacadat inaintarea lenta a intregii procesiuni. Era atata lume si 

dupa preoti dar si in curte langa Biserica si estrada organizata sub acoperis unde inainte cantasera preotii preludiul 

Sfintirii. Se inainta in pas lent cu cantari specifice evenimentului, intr-o admosfera de pietate, dragoste si pace care 

se raspandise pe-ntreaga campie, pulsand spiritual odata cu lumea cereasca si terestra ca o respiratie a Vointei 

Divine, cu care Dumnezeu incununase acest suflet al D-nei Ghiulbenghian sa indeplineasca Voia Lui, in sensul 

sa fie cladit un edificiu al Sfintei Trimi, chiar intr-un loc departe de a fi Sfant, dar care prin truda materiala si 

spirituala a ctitoriei sa se Sfinteasca. Nici nu banuim Caile Domnului si pe cine alege El. D-na Marcela 

Ghiulbenghian este o aleasa. 

Preotii au intrat in Manastire impreuna cu Dansa si cati au incaput. Locasul era frumos pictat si utilat cu vase de 

cult scumpe si cu accesorii civilizate – Slujba Divina ca o introducere in ceea ce avea sa urmeze a inceput, si fiecare 

ne-am gasit loc cum am apucat. Un preludiu al Sfintirii s-a produs, dupa care asa cum este datina, Biserica s-a golit 

si a inceput alta slujba de Sfintire,  - cu toata suflarea in genunchi, cu dezlegari si legari – moliftele proprii ale 

acestui eveniment, dar nu inainte de a se face ritualul cu usa care trebuia sa se deschida la intrebarea” Cine este 

Imparatul ?” Bine inteles cand s-a raspuns Iisus Hristos, usa s-a deschis si toti am patruns in Biserica propriu zisa,  

care purta Hramul Sfintei Trimi, dupa dorinta ctitorei. 

A urmat stropirea cu apa Sfintita, dupa ce s-a citit actul de ctitor. 

Doamna a fost stropita cel mai mult, in mod special in semn de implinire. 

Episcopul fusese martor la toate dezbaterile, pana la Sfintire – care n-a fost usoara, din cauza multor comentarii 

si modificari ale picturii necanonice. 

Dansa s-a supus ca un miel la taiere. Dupa Sfintire prin ungerea peretilor cu mir de nart si ceara curata si 

ingrediente Sfinte a urmat Liturghia propriu zisa. Dar pana la acest moment vreau sa punctez niste aspecte:              - 

Indiferent de barbat sau femeie, n-am zis sex, ca e prea mediatizat i-se citea pe fata o transfigurare. Parca toti eram 

mai buni, mai iertatori si milosi. 

Trecerea prin altar e un punct cheie al Sfintirii. Se zice ca in timpul trecerii se iarta multe pacate, se vindeca boli, 

deci un bun prilej de tamaduire, iar daca ai macar trei treceri prin altar in viata, poti chema numele Lui Iisus in 

diferite imprejurari mai ale grele. In general lumea parea curioasa si disciplinata, stand la rand cu rabdare. Eu cea 

care scriu am fost favorizata de intamplare si am intrat in altar imediat dupa d-na Ghiulbenghian care a fost invitata 

sa fie prima, sa intre in altarul realizat de Dansa. – In tot acest timp, adica pe parcursul Sfintirii, pentru ca aveam 

in fata interiorul Bisericii de o parte si de alta am putut sa observ mai bine figura D-nei cu tot ce se petrecea in 

sufletul sau. Pur si simplu era doborata de eveniment. O vibratie Sfanta ii strabatea sufletul, iar  ceea ce traise si 

suferise pana la finisul acestui incredibil periplu nu mai conta. Era cuprinsa aevea de o euforie suava ingereasca 

sora cu bucuria Divina, care o faceau frumoasa, lucru ce l-a trezit ca dintr-o visare chiar pe sotul dansei – barbat 

cu fire lucida. 

In clipele acelea si el cuprins de un aer Sfant o tinea de mana protector, mandru in sinea sa de ceea ce realizase 

D-na pentru suflet. Cinste lor, ca cine din banii lor se mai apuca sa faca o Biserica ? 

Toti lasau asta pe seama altora. Iata ca familia Ghiulbenghian a facut-o pe propria cheltuiala, care pe tot parcursul 

n-a fost inregistrata decat de Dumnezeu. In Numele Lui, ei au jertfit din bunul lor si-n naintea tuturor implicatiilor 

vietii l-au pus pe Dumnezeu, care cum se zice-n Biblie, ca daca pui pe Dumnezeu inainte, restul vine de la sine. 

Procesul Sfintirii s-a incheiat cu un act milostiv – sute de pachete impartite la lume, iar ca protocol, ca asa este 

acum, la Casa Universitarilor s-a servit o masa cu zeci de invitati, care au inceput cu “Tatal nostru” si s-a sfarsit cu 

coliva (nici acesta n-a lipsit din obicei) 

Un singur suspin si o lacrima parca umezea ochii doamnei ca la masa praznicara, incarcata de atatea bunatati n-

au fost si femeile membere ale Fundatiei, dar cate un pachet primisera si ele. Oricum prin gestul D-nei 



  

Ghiulbenghian de a realiza aceasta Sfanta Biserica de Manastire, pot sa daug ca titlul acestor relatari poate purta 

un nume ”Bucuria implinirii” 

 

25.07.2006              Marga Dumitrescu Frasin 

 

 

P.S.  Iar in plus, ii urez ca sa-si vada cu ochii marele vis –“Edificiul Piramidei Inter-religioase, care va aduna candva 

toate religiile la un actual Sinod Ecumenic (inter-religios) de anvergura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la domnul Doru Constantin 

  
  
    Sarut mainile pentru atentie, D.na Ghiulbenghian. Imi pare rau ca am pierdut legatura cu Dv. Am avut un 
Colocviu dedicat operei mele la Palatul Casei Armatei in 11 aprilie, la care au venit aproape 500 de oameni. V-as 
fi invitat cu mare bucurie. In 14 Mai voi avea lansarea ultimei mele carti,Mintea de dincolo,la Sala Dales,la ora 
17,30. As fi bucuros sa puteti veni. Daca nu,as dori mult sa o cititi totusi,pentru ca am facut o sinteza a studiilor 
stiintifice referitoare la universul de dincolo,care aduce informatii in plus de cele pe care  le stim din sursele 
traditionale.As vrea sa le discut si cu DV. 
      De Sfintele Sarbatori al Pastelui,va doresc sa fiti mereu in paza Celui ce s-a sacrificat pentru noi pe Dealul 
Golgotei,Iisus Hristos. 
      Cu alese sentimente de pretuire Prof.Dr.D.Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

From: constantin balaceanu [mailto:balaceanusc@yahoo.com]  

Sent: Friday, April 25, 2014 9:53 AM 

To: EDMOND 

Subject: Re: Paste Fericit! 
 

 

 

Stimata doamnă Ghiulbengian,  

Multumesc pentru urările trimese.    

Adevarat a Înviat! 

Noi succese  

Cu cele mai bune ganduri  

Constantin  Balaceanu Stolnici 
 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 



  

From: Griffiths School of Management [mailto:noreply@qemailserver.com]  

Sent: Tuesday, May 27, 2014 7:34 AM 

To: GHIULBENGHIAN MARCELA 

Subject: Sondaj national: Atitudinea fata de etica in afaceri si responsabilitatea sociala - 

Romania 2014 

 

Buna ziua GHIULBENGHIAN MARCELA,  

Facultatea de Management Griffiths alaturi de Fundatia ROMCOM si Solutii Avansate 

realizeaza un important sondaj in privinta atitudinii oamenilor de afaceri fata de etica 

in afaceri si responsabilitate sociala. 

Compania dvs. a fost atent selectionata pentru acest sondaj, iar opinia dvs. este extrem 

de importanta pentru noi si intreaga comunitate de business. Am aprecia sa ne acordati 

6-8 minute pentru a raspunde intrebarilor din chestionar. Ca si apreciere pentru timpul 

Dvs. va oferim raportul rezultat in urma analizei (format electronic). Raspunsurile dvs. 

sunt confidentiale, iar raportul ce va rezulta va prezenta doar date agregate nefacand 

referire la nici o informatie specifica a vreunei companii respondente. 

Colegii mei sunt dispusi sa va sune pentru a acorda asistenta in caz de nevoie. Urmati 

linkul urmator Atitudinea fata de etica in afaceri si responsabilitatea sociala - Romania 

2014. 

Termenul final de completare este 10 Iunie 2014, peste o saptamana vom trimite un scurt 

memento. 

 Cu multumire,Dr. Sebastian Vaduva, MBA Decan al Griffiths School of Management 

sebastianvaduva@emanuel.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qacademics.qualtrics.com/SE/?Q_SS=8kV72bn0he2sxF3_56GHYNb3eZfU4U5&_=1
http://qacademics.qualtrics.com/SE/?Q_SS=8kV72bn0he2sxF3_56GHYNb3eZfU4U5&_=1
mailto:sebastianvaduva@emanuel.ro


  

From: Theodor Purcarea [mailto:theodor.purcarea@gmail.com]  

Sent: Tuesday, May 27, 2014 7:51 AM 

To: Marcela Ghiulbenghian 

Cc: edmond@clicknet.ro 

Subject: Fwd: Universitatea Româno-Americană, Programul Mesei Rotunde: Protecția 

consumatorului şi presiunea schimbărilor economice și societale 

 
Stimata Doamna Marcela Ghiulbenghian, 

Ne-ar face o deosebita placere sa va revedem cu ocazia manifestarii de maine, Miercuri, 

28 Mai a.c. (12:00 - 15:00), Sala Senatului Universitatii Romano-Americane. Cu aceleasi 

bune ganduri, Theodor Purcarea 

 

 



  



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

Mesaj transmis pe facebook de la  

 
Parintele Mihail Bota . 12.09.2015 16:48. 
 "Va multumim Doamna Marcela pentru tot . Bunul si Induratul Dumnezeu sa va dea un coltisor de Rai." 

 

 

 

https://www.facebook.com/calugarul.mihail


  

 

 

 

De la Pr. Prof. Nicolae Popescu-Fasinei, autorul cartii "Marea Iubire" 

 D-nei Marcela 
          Cu binecuvantari, 
           Pr N. Popescu 

 

De la Pr. Prof. Nicolae Popescu, autorul lucrarii "Carte de religie crestina ortodoxa" 



  

 Cu binecuvantari, d-nei Marcela, 
                      Pr. N. Popescu 

 

 

 

De la Pr.Prof. Nicolae Popescu-Frasinei, autorul cartii "Salvarea prin adevar si iubire" 

Doamnei Marcela, mare luptatoare pentru ortodoxie, pentru unirea tuturor oamenilor. 
Cu binecuvantari, 
Pr. Nicolae Popescu 2015 

 

 



  

De la Parintele Prof. univ.dr. Alexandru I.Stan 

17 decembrie 2015  
Doamnei Marcela Ghiulbenghian, o carte pretioasa si rara despre religiile lumii astazi, spre folos. 
Trad.Pr.prof.univ.dr. Al.I.Stan 

 

Doamna Marcela Ghiulbenghian a fost inclusa in "Dictionarul personalitatilor din Romania" care contine cca. 1650 de 

biografii ale celor care prin activitatea profesionala si talentul personal s-au evidentiat in domeniul propriu de activitate 

obtinand respectul si recunoasterea comunitatii. 

 

 



  

 

Doamna Ghiulbenghian Marcela cu sotul Jirair au fost invitati la evenimentul organizat  
cu ocazia lansarii volumului "Cartea poemelor mele nescrise" de Varujan Vosganian. 

 
 
De la familia Dinu si Codrutza Seicarescu 

 
 
 

De la Laura Oprea: 
" La multi ani ! Primiti va rog urarea mea ca pe un ghiocel de primavara ! Va urez o primavara senina, urarea este 
adresata unei persoane mai speciale decat toate anotimpurile !" 
 
 
 
“Vă mulțumesc din tot sufletul pentru lucrarea cea frumoasă la care m-ați ajutat să o făptuiesc din tot sufletul, vă 
doresc binele pe care l-ați făcut mie, să se întoarcă însutit la dvs.  Irina Roșca” 
 
 
"Azi cu ajutorul Ziditorului am ajuns la al 68-lea an. Domnul Slavei care intra azi in Ierusalim sa ne apere pe toti. O zi asa cum 
o doriti doamna mea, Marcela. Cu smerenie,  va multumesc pt. tot ce ati facut pt mine. Dumnezeu in marea Lui indurare sa va 
rasplateasca inmiit. Cu deosebita iubire sfanta si cu respect, Elisabeta Cojocariu" 

 
 



  

Din partea doamnei Cazacu Margareta :" In lume sunt multe minuni dar cea mai mare minune este omul, tu esti 
acel om! Cu drag, Dr. Cazacu" 
 
 
Din partea doamnei Irina Roșca:  Cu Prețuire și Recunoștință ! 
 
Carte frumoasa, cinste cui te-a scris si cu asta am spus tot acestei minunate ...............pamantene - de la Luminita si 
George Pilu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la domnul dr.ec. Gheorghe P Nistorescu 

    
 

http://dr.ec/


  

Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit din partea Preot prof.univ. dr. Alexandru I. Stan încă o carte 
care a fost tradusă din engleza, cu o frumoasă dedicație și apreciere: " Doamnei Econ. Marcela 

Ghiulbenghian cu deosebită stimă și mult spor în ceea ce întreprinde. Pr. prof. univ. dr. Al. I. Stan 
 

      
 
 
Doamna Marcela Ghiulbenghian președinta Fundației Tezaurul Sacru al Religiilor și a societăților EDMOND a fost 
răsplătită după 26 de ani de activitate cu CERTIFICAT "FIRMA DE ÎNCREDERE" emis de către Centrul de Cercetare 
a Opiniilor Clienților CBOK SRL 

 
 

Din partea reprezentantului mișcării musulmane Ahmadiyya din România. Domnul Faheem Uddin Nasir care a fost la 
acțiunea de la Palatul Italian, Marcela Ghiulbenghian a primit cartea World Crisis and Pathway to Peace si pliantul lor, cu 
urmatoarea dedicatie: 



  

Doamnei Marcela, 
Cu un un gând frumos, respectuos, să aveți de la Dumnezeu binecuvântare, harul, prosperitate, sănătate 
în continuare. Toate planurile și visurile dumneavoastră să fie împlinite cu un succes mare și în mod 
înfloritor aducător de multă pace. 

 

                                         

 



  

 

 

 
 
 

 



  

 
 
 

Din partea doamnei Olga Jacola:  

 

 
 



  

Din partea doamnei Elisabeta Cojocariu: 
 

 
 
 
 Din partea doamnei Elisabeta Cojocariu: 

 
 



  

  
 

De la finii din Olanda, Martin and Claudia Keuterman 
 
 
De la: Martin and Claudia Keuterman <keuterman@home.nl> 
Data: 24 februarie 2017, 02:52 
Subiect: Iubita Nasa, 

 
Stiti ca va iubim mult si va sarutam mainile dragi. Ne-ati facut un mare bine aducandu-ne pe calea bisericii.  Cu multe 
sarutari, 
Martin si Claudia 

 

 
Domnul  Academician Vasile Stănescu a daruit doamnei Ghiulbenghian Marcela cartea "Elogiul iubirii" cu urmatoarea 
dedicatie:  
"Distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian care a daruit multa iubire, pretuire autorului" 

 
 
 
"Marcela Ghiulbenghian a primit un sms cu aceasta felicitare: 
               De Ziua Republicii pe 01.12.2016, de la domnul Alniței Marin "La multi ani Romania, La multi ani romanilor de 
pretutindeni carora le bate inima pentru tara. 
               La multi ani dumneavoastra pentru viata, inima si mintea daruite tarii. 
               Cu aleasa consideratie, Marin Alniței" 

 
 
 
 
 
 

mailto:keuterman@home.nl


  

 
 
1. De la: Onu Constantin <sfpalama@yahoo.com> 

Data: 31 martie 2017, 07:30 

Subiect: Răsp.: Felicitare cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti 
Către: "scedmondsrl@gmail.com" <scedmondsrl@gmail.com> 

  
Fiți binecuvântată doamna Marcela Ghiulbenghian  ! 

Vă mulțumesc pentru sfintele urări și il rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate și rosturile 
menirii domniei voastre pe acest pământ  , împlinite  
  
2. De la: Daniel Benga <daniel.benga@yahoo.de> 

Data: 31 martie 2017, 12:20 

Subiect: Re: Felicitare cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 

  
Vă mulțumesc frumos pentru urări. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace și bucurie. 
Cu considerație, 
Pr. Daniel Benga. 
 
 Postare facebook din data de 29.05.2017, doamna Angelica-Mihaela Carbunaru-Bacescu a scris: 

"Ma bucur sa pot coresponda cu dvs. Cunosc multe lucruri frumoase despre dvs. , de la parintii mei( am pus la plural,pt ca eu 

simt ca tata este in permanenta cu mine. L-am iubit nespus de mult, am avut o relatie speciala cu el, a fost pt mine, " o carte 

scrisa", pe care eu am citit-o fila cu fila si pe care am urmat-o intocmai... am facut aceeasi facultate, am fost colegi de catedra, 

am scris mult impreuna si.... ma opresc, pt ca atunci cand este vorba de tata, nu ma pot opri usor , la cate as putea spune.... 

Cu siguranta tata a fost langa toti colegii, la intalnirea pe care tocmai ati avut-o, pt ca lui ii placeau foarte mult aceste revederi 

cu colegii.    Acum, apropoo de intalnirea de sambata, pt ca mi-a spus mama ca dvs. ati facut poze, v-as ruga, cand puteti, sa 

imi trimiteti si mie cateva poze, cate puteti, pt ca si-ar dori si mama sa le vada. Poate va era mai usor pe WhatsApp, dar am 

vazut ca nu aveti. Dar cred ca si pe Mesenger, nu este greu de trimis. Va multumesc si va stimez! 

Ps: Si parintele nostru duhovnic, Stoica Constantin, mi-a spus ca v-a vazut la inmormantarea talalui meu si ca va cunoaste bine." 

Prof. Angelica Băcescu Cărbunaru- fata lui tata! 

 

 

  

De la: Robert Pugler <rpugler@t-online.de> 

Data: 31 mai 2017, 15:18 

Subiect: Re: raspuns la poze 

Am probleme cu programele e-mail, deoarece folosesc mai multe programe si mai multe adrese, ceea ce enerveaza pe 

supraveghetori. 

Oricum, multumesc pentru poze. Parca e un alt vânt printre noi, mai frumos si omenesc decât la casa universitarilor. 

La anul sa te ocupi tot tu cu Flori de reuniunea jubilara de 50 de ani. Multzumesc pentru ca ti la traditie si n-ai lasat sa moara 

aceasta întrunire a colegilorde facultate 

mailto:sfpalama@yahoo.com
mailto:scedmondsrl@gmail.com
mailto:scedmondsrl@gmail.com
mailto:daniel.benga@yahoo.de
mailto:scedmondsrl@gmail.com
mailto:rpugler@t-online.de


  

Cu mare respect si admiratie 

Robert Pugler 

Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit din partea domnului Cezar Rădulescu, cartea Trei Comedii, cu următoarea 
dedicație: 
"Distinsei doamne Marcela Ghiulbenghian, cu admirație pentru efortul dedicat semenilor si cu nădejdea 
pentru noi proiecte de suflet. București, 2 ian.2017" 

 
 
 
Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit din partea domnului Stelian C. Pantazescu, cartea Auditul Intern Bancar, cu 
următoarea dedicație: 
Dnei. Marcela Ghiulbenghian, 
Cu deosebită stimă pentru tot ce realizează pe plan social. 24.06.2017 

 



  

      
 
"De Sf. NICOLAE 5-6 XII/2000 
                 LA MULȚI ANI, 
               Iubita mea soție, viața ne-a pus alături si la bine și la rău, în acești ani, cu ajutorul lui Dumnezeu 
am trecut peste toate. 
 
               Vom reuși și de acum înainte, împreună cu copiii noștri să trecem peste toate încercările date de 
Dumnezeu și cu ajutorul lui. Acest simbol al bucuriei îți dăruiesc și împreună să îi zicem lui Moș Nicolae, 
bine ai venit și la noi. 
 
               Marcela, prin felul tău de a fi, m-ai făcut fericit." 

 

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit din partea scriitorului Andrei Dîrlău, 3 carti cu urmatoarele dedicații: 
 

    
 
"Cu sinceră prețuire, distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian, acest volum cu un subiect nu tocmai agreabil, 
dar care din nefericire curentul "Corect Poliție" de azi îl face necesar a fi abordat  și explicat în adevăratele lui 
coordonate. Un smerit ucenic al Părintelui nostru, Andrei Dîrlău" 



  

 

       
 
"Distinsei Doamne Marcela Ghiulbenghian, antologia de față ce cuprinde eseuri despre o ideologie ce ne 
amenință tradițiile și credința. Cu aleasa prețuire, Andrei Dîrlău un nevrednic ucenic al Părintelui" 
 

    
 



  

     
 
 
 
"Doamnei Marcela Ghiulbenghian, cu cea mai aleasă considerație, aceste conferințe ale Părintelui nostru drag, 
diortosite si comentate teologic. Andrei Dîrlău" 
 

 
" De la: ionel grama <ionel_grama@yahoo.com> 

Data: 11 august 2017, 20:29 

Subiect: Re: Mesaj 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

Stimata doamna Marcela Ghiulbenghian, 

Vă „cunosc” de foarte multa vreme, am chiar si niste fotografii cu niste obiecte deosebite pe care i le-ati aratat colegului meu 

Cristian Pompei cu multi ani in urma. El mi-a povestit despre dvs. in termeni elogiosi si impreuna stabilisem sa va facem o vizita, 

lucru care nu s-a mai intamplat din diverse motive. ..... Am urmarit si unele materiale de-ale dvs. si marturisesc ca mi-au placut. 

Cu deosebit respect, 

IONEL GRAMA " 

 

 
"From: Martin and Claudia Keuterman <keuterman@home.nl> 

Sent: Friday, October 07, 2011 1:23 AM 

To: Martin and Claudia Keuterman <keuterman@home.nl> 

Subject: RE: Dragii nostri 
  

FELICITARI! CASA DE PIATRA NASICULUI EDMOND! 

Iubita Nasa Marcela si iubit Nas Jirair, si iubiti Nasici Florin si Edmond. 
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Ne-ati dus la biserica si ne-ati cununat punandu-ne astfel in buna oranduiala a Marelui Bun Dumnezeu! Consideram ca ati facut 

mult pentru noi si va vom fi intotdeauna recunoscatori si ne vom ruga mereu pentru Dumneavoastra. 

Vrem sa fim prezenti la acest mare eveniment in familia Dumneavoastra asa ca Martin a gasit bilete la avion si vom fi cu mare 

drag impreuna pe 15 octombrie, cu ajutorul lui Dumnezeu! 

Va sarutam mainile, 

Claudia si Martin " 

 

“De la: g <gudana02@aol.com> 

Data: 6 octombrie 2017, 15:54 

Subiect: Re: Mesaj 
Către: scedmondsrl@gmail.com 

  
Marcela,draga mea 

nu stiu ce m-as face fara e.m......tale 

iti multumesc din toata inima....atat eu si cei 4 sau 5 apropiati care beneficiaza de informatiile tale 

ESTI O PERSOANA F. IMPORTANTA PENTRU MNE SI AI MEI. Inca o data mii de multumiri 
Marioara gudana basturea" 
 

 
"Doamna Marcela Ghiulbenghian a primit urmatoarele mesaje  cu ocazia Pastelui: 

1.  De la: Secretariat <mitropolia@mitropolia-ro.de> 
Data: 29 martie 2018, 12:33 
Subiect: Re: Felicitari cu ocazia Pastelui 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

Impresionat profund de mesajul pascal trimis, va multumesc din inima si ma rog si eu pentru pacea religiilor si a lumii. Hristos a inviat! Cu 

binecuvantare. 

+Serafim 

Înalt Preasfintitului Serafim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei si Luxemburgului și Mitropolitul ortodox român al 

Germaniei, Europei Centrale și de Nord 

  

2. De la: Secretariat | Arhiepiscopia Timisoarei <secretariat@arhiepiscopiatimisoarei.ro> 
Data: 4 aprilie 2018, 14:59 
Subiect: RE: Felicitari cu ocazia Pastelui 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

Vă mulțumim pentru urările adresate și rugăm pe Bunul Dumnezeu în aceste momente sfinte pentru întreaga umanitate, să vă dăruiască 

sănătate și ajutor sfânt în lucrarea pe care o desfășurați. 

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, 

Pr. Marius Sfercoci 

mailto:gudana02@aol.com
mailto:scedmondsrl@gmail.com
mailto:mitropolia@mitropolia-ro.de
mailto:scedmondsrl@gmail.com
mailto:secretariat@arhiepiscopiatimisoarei.ro
mailto:scedmondsrl@gmail.com


  

Inspector Eparhial 

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei 

Adresa: Str. C.D. Loga, nr. 7, Timisoara 

300021 - Timis 

Tel: +40256490287; Email: secretariat@arhiepiscopiatimisoarei.ro 

 

3. De la: Manuila Siluan <ps.siluan@yahoo.com> 
Data: 5 aprilie 2018, 18:02 
Subiect: Re: Felicitari cu ocazia Pastelui 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

 Va multumesc pentru felicitare si urari! Sarbatori fericite va doresc, de Invierea Domnului! 

+Siluan 

Preasfintitul Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei si Loctiitor de Episcop al Daciei Felix 
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4. De la: AG PITT <faighenov@xnet.ro> 
Data: 6 aprilie 2018, 09:54 
Subiect: RE: Felicitari cu ocazia Pastelui 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

Stimata doamna, 

Va multumim frumos pentru urarile transmise. La randul nostru va dorim PASTE FERICIT si multe succese in toate activitatile dvs. Cu 

deosebita consideratie, 

Director SC AG PITT SRL: inginer jurist Marioara Faighenov 

  

 

 5. De la: rav shaffer <rav.shaffer@jewishfed.ro> 
Data: 10 aprilie 2018, 10:09 
Subiect: RE: Felicitari cu ocazia Pastelui 
Către: SC EDMOND SRL <scedmondsrl@gmail.com> 
  

Vă doresc și eu, deși cu puțină  întârziere, toate cele bunei cu ocazia Paștelui. Vă doresc un an plin de împliniri în importanta misiune pe 

care v-ați asumat-o. 

Prim Rabin Rafael Shaffer" 

 

In 22.05.2018 am primit de la Romanian Biographic Institute Diploma de Onoare prin care se acorda Titlul Onorific de OMUL ZILEI pt 
sprijinul si contributia personala la realizarea la nivel national a Proiectului Biografic Contemporan Dictionarul Personalitatilor Din 
Romania. 
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In urma analizei facute de Oficial Board of Romania . ONG Romanian Biographic Institut pentru nominalizarea celor mai mari 
personalitati din Romania, am fost  nominalizata ptr a primi Premiul National de Excelenta 2010-2020. 

 

 



  

 

 
 



  



  

 


