FILMTIPS TIL PÅSKEN 2020
Har du lyst til å fylle påsken med godt og meningsfylt innhold på film og
seriefronten? Det er laget en del gode filmer og serier med kristent innhold, og
ungdomspastor Eivind gir deg en god oversikt over anbefalinger for filmer og
serier med ulike aldersgrenser. Kanskje kan det bli noen gode prater etterpå?
Filmtipsene finner du her

Prinsen av Egypt
Aldersgrense 7 år
Finnes på Viaplay. Kan også leies på for eksempel Google Play
To menn – brødre og prinser av det største imperiet på jorden. Den ene skal en gang herske over
Egypt. Den andre skal bli en av tidenes største helter. En løgn gjorde dem til brødre, men sannheten
vil knuse et imperium og for alltid skille dem ad. Filmen følger Moses fra han blir lagt i en kurv i elven
til han har ledet Israelsfolket ut i ørkenen.

Legenden om Narnia: Løven, heksa og klesskapet
Aldersgrense 11 år
Kan leies på Viaplay, og itunes
C. S. Lewis’ tidløse fortelling følger eventyrene til de fire Pevensie-søsknene – Lucy, Edmund, Susan
og Peter – i England under andre verdenskrig. Barna trer inn i verdenen Narnia gjennom et magisk
klesskap når de leker gjemsel på godset til en eldre professor. Der oppdager de et sjarmerende og
fredelig land med snakkende dyr, dverger, fauner, kentaurer og kjemper. Men nå hviler det en
forbannelse over landet. Den onde, hvite heksa Jadis har kastet en forbannelse over landet som gjør
at det alltid er vinter. Sammen med den edelmodige og mystiske herskeren, løven Aslan, kjemper
barna for å overvinne den hvite heksens makt over Narnia i et spektakulært slag som vil frigjøre
landet fra Jadis’ iskalde forbannelse for alltid.

The passion of Christ
Aldersgrense 15 år
Finnes på TV2 Sumo. Kan leise/kjøpes på itunes, YouTube og Google Play
Mel Gibsons (regissør/produsent/manus) store prosjekt fokuserer på Jesu siste timer før han dør.
Filmen gir et sterkt inntrykk av Jesu lidelse, de mentale påkjenninger han gjennomgår under
rettssaken, de fysiske lidelsene han blir påført og smerten ved å bære verdens synd på korset.
The Passion of the Christ er sterk, og langt i fra en familiefilm. Men vi har godt av å minnes om at
påsken er langt mer enn Kvikk Lunsj, krim og kos.
Vær klar over at her er det mange streke scener og at filmen ikke anbefales for barn under 15 år.

Risen
Aldersgrense 12 år
Kan kjøpes på YouTube for 89 kr
Den romerske offiseren Clavius (Joseph Fiennes) får i oppdrag av Pontius Plilatus å undersøke om det
er noe i ryktene om at Jesus har stått opp igjen fra de døde etter korsfestelsen. I de 40 dagene som
har gått etter oppstandelsen, har et kraftig opprør begynt å bygge seg opp i Jerusalem. Når Clavius
finner frem til Jesus disipler, finner han til sin store overraskelse også mannen han leter etter i
levende live.

AD. Kingdoms & Empires (mini serie)
Aldersgrense 16 år
Finnes på netflix
A.D. Kingdom and Empires er en minidramaserie basert på Bibelen, og er oppfølgeren til serien The
Bible fra 2013. Den er produsert av Roma Downey, Mark Burnett og Richard Bedser, og består av 12
episoder á en time. Historien plukker opp tråden der The Bible avsluttet, de to første episodene tar
for seg Jesu korsfestelse og oppstandelse. De neste episodene går videre inn i Apostlenes Gjerninger,
men det er de to første som er regnet for å holde seg tettest til det bibelske materialet.

The Chosen (serie)
Finnes som gratis app hos Google Play og Apple Store
TV-serien The Chosen er noe helt nytt på flere vis. For det første er det kanskje en av de beste
gjengivelsene av evangeliene som er laget for en skjerm. For det andre blir serien ikke sendt på
strømmetjenester eller via en TV-kanal, den er bare tilgjengelig på appen ved samme navn.
Manuset er bygget på evangeliene, men forfatterne har lagt til ganske mye fiksjon i tillegg. Selv sier
serieskaperne med regissør Dallas Jenkins i spissen at all bibelsk og historisk kontekst og all
kunstnerisk fantasi er brukt målrettet for å støtte Skriftens intensjon.
I denne første sesongen møter vi først og fremst mennesker som er i Jesu nærhet. Hvordan endres
livet for Maria Magdalenda, Nikodemus og Matteus når de møter på en håndverker som kaller dem
til å forlate det de kjenner?

