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Cititorii ne scriu
În ziua de 1 iulie a.c. a plecat acasã,
la Domnul, fratele Constantin Marinescu, cunoscut predicator ºi slujitor
al lui Dumnezeu din Bucureºti.
Întors la Domnul în 1946, împreunã cu Lucia, care urma sã-i devinã
soþie, a frecventat Biserica Evanghelicã unde slujea Richard Wurmbrand,
iar în anii '70 adunarea din Badea
Cârþan, unde a slujit ca predicator ºi
organist.

CONSTANTIN MARINESCU
1923 - 2008
Ajungând la încredinþarea botezului
cu Duhul Sfânt, a trecut la Biserica penticostalã de pe strada Popa Nan, unde a
lucrat alãturi de pastorii acelei biserici
timp de peste douã decenii.
În 1993 s-a stabilit în Danemarca, unde
a organizat pãrtãºii cu credincioºi români,
susþinând ºi emisiuni evanghelice prin radio.
A fost înmormântat în localitatea
Aalborg din Danemarca.
L.M.

Oferta de colaborare
Dragi fraþi pãstori, dragi
prieteni ai studioului de
televiziune Alfa Omega TV
Dorim sã vã informãm despre intenþia noastrã de a extinde
spaþiul de emisie dedicat programelor TV realizate în bisericile
din România, pãstrând caracterul
creºtin interconfesional al canalului de televiziune Alfa Omega TV.
Dupã cum ºtiþi, începând din
1994, Alfa Omega TV a devenit,
treptat, unul din principalii furnizori de conþinut creºtin în media
audio-vizualã din România.
Programele subtitrate sau
produse de Alfa Omega TV au

fost ºi continuã sã fie distribuite la staþii locale de
televiziune, prin cablu sau
în eter, în întreaga þarã.
În iunie 2006, organizaþia
Alfa Omega a lansat primul canal TV creºtin prin satelit în
limba românã, cu emisie neîntreruptã (24 ore zilnic), acoperind
Europa ºi Orientul Mijlociu. Ne
bucurãm cã Alfa Omega TV poate
fi vizionat aproape în 3000 de
localitãþi din România ºi Republica
Moldova, fiind preluat de numeroase societãþi de reþele de cablu TV.
Programele studioului Alfa
Omega TV pot fi urmãrite ºi pe
internet: prin preluarea ºi retransmiterea canalului satelit - Alfa

Omega Live, prin
alte 3 canale tematice
(CreºtinTV, YouthTV ºi Movies)
sau pe pagina de Video la Cerere
(www.alfaomega.tv). unde puteþi
accesa ºi viziona sute de programe,
filme, documentare, servicii
religioase ºi emisiuni TV.

Vã propunem sã analizaþi posibilitatea realizãrii
periodice a unui program
TV din biserica dvs., de
aprox. 30 de minute, pe care
sã îl difuzãm pe canalul
Alfa Omega TV.
În cazul în care propunerea noastrã vã intereseazã,
vã rugãm sã ne contactaþi pentru
a vã transmite cerinþele privind
realizarea programelor, în
vedera asigurãrii unui nivel de
calitate corespunzãtor: filmare
cu mai multe camere, graficã,
generice, cerinþe de montaj.
Mulþumim pentru suportul
în rugãciune,
TUDOR PEÞAN
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Cuvântul Adevãrului

Director Alfa Omega TV

