
FILMBESKRIVNINGAR – HIMLEN TV7 

I alfabetisk ordning 

 

Betsys himmel 

Det är bäst att vissa böner förblir obesvarade. Denna lättsamma komedi kommer att få dig att skratta 

men även röra vid ditt hjärta, då Betsy får lära sig sanningen om obesvarade böner och sin egen bild 

av Gud. 

Betsys himmel 2  
Uppföljaren till filmen "Betsys himmel" är en rolig, genomtänkt, utmanande film om att stå för sin 

tro, vad det än kostar. Den kan också ses som en fristående film. 

Budbärarna 
Animerad film om församlingens första tid. De första kristna förkunnade frimodigt Kristus och Hans 

budskap. Deras väg kantades av förföljelse, men också mirakler och överraskningar. 

Fragment av sanningen 
Kan vi lita på Bibeln? Har Nya Testamentet förvrängts under åren, kan vi alls vara säkra på att vad vi 

läser är det som författarna skrev? Det försöker den här dokumentären ta reda på. 

Hoppet har ett namn 
En inspirerande dokumentär om alldeles vanliga kvinnor som skänker ett hopp utöver det vanliga på 

osannolika platser i världen. 

I Amerikas storstäder, på Afrikas landsbygd och i krigets Kongo bor det kvinnor som har lämnat sina 

hemländer och bekvämligheten där för att ta hand om föräldralösa barn, bygga skolor, hjälpa 

missbrukare ut i frihet och älska trasiga själar. De gör det inte för att bli rika och berömda utan för att 

de vill beröra människor med Guds kärlek och hopp. 

Jesusfilmen 
Den klassiska Jesusfilmen, enligt Lukasevangeliet. Följ Jesu liv. Födelsen, åren med lärjungarna, 

korsfästelsen och uppståndelsen. Världens mest sedda film - baserad på världens mest lästa bok! 

Bibeln. 

Kristens resa 
En animerad adaptation av boken "Kristens resa". En man finner en bok som får honom att lämna sin 

dödsdömda stad för att söka den himmelska staden och dess kung. På vägen möter han vänner och 

fiender. 

John Bunyan skrev Kristens resa (Pilgrim's Progress) i fängelset för över 340 år sedan. Boken 

smugglades in i den underjordiska kyrkan under kommunismen, den var en tid förbjuden i Kina och 

den har sålts mer än någon annan bok, med undantag för Bibeln. 

 

 

 

  



Magdalena – Befriad från skam 
Samma team som gjort den legendariska Jesus-filmen berättar här om Kristus ur en kvinnas 

synvinkel. En film om Maria Magdalena och det hon sannolikt upplevde när hon följde Jesus från 

Nasaret. 

Filmen berättar på ett vackert sätt för kvinnor om hur Gud uppskattar och älskar dem. Filmen har 

visats också i länder där kvinnor möter våld och förödmjukelse bara på grund av sitt kön. Under 

visningar i USA kom det enligt projektets ledare Jim Green fram att filmen nått många kvinnor som 

tidigare inte trott att Jesus kunde betyda något för dem. 

Newtons nåd 
Den sanna berättelsen om de märkliga äventyr som författaren till "Oändlig nåd" (Amazing Grace) 

fick vara med om, och om hur en förlorad son blev en älskad pastor. 

John Newtons liv var mycket händelserikt, han hann vara skeppsgosse, skeppsofficer, 

tvångsrekryterad soldat, desertör, slav och kapten på ett slavskepp innan han efter en stark 

omvändelseupplevelse blev pastor i Engelska kyrkan och författare till flera älskade psalmer, bl.a. 

"Oändlig nåd" (Amazing Grace). 

Nåd och gravitation 
Två män uppe på en bro. En engelsman, en amerikan. En av dem vill hoppa, den andra vill inge 

hopp. Men ingenting är så självklart som det först verkar. I rollerna Bruce Marchiano och Richard 

Brimblecombe. 

 

Transformerad 
Möt personer som kämpat med sin sexualitet och känslan av att inte passa in i sin egen kropp. Hör 

dem berätta om sina upplevelser och att hitta sig själva i sin Gudagivna identitet och könsroll. 

I dokumentären diskuteras vilka faktorer som kan ha bidragit till uppkomsten av transsexualitet och 

hur Gud kan ge frid i frågan. 

 

Undrens Gud 
Skapelsen kan omöjligen existera utan Skaparen. Hela universum basunerar ut Guds existens och 

Bibeln bekräftar allt vad man kan se. 

Uppenbarelsebokens ballader 
Uppenbarelseboken berättad genom en elvaårig pojkes dröm, hans fars ballader och Johannes den 

älskade apostelns minnen. Vi rekommenderar att barn 10-16 år ser filmen ihop med sina föräldrar.  

OBS! Inte för barn 0–10 år. 

VARNING TILL KÄNSLIGA:  

Visar mycket blod och kusliga scener med fantasifigurer kombinerat med läskig musik. 

Vägen till Emmaus 
Dramatisering av en legendarisk resa. Två lärjungar går mot Emmaus. Jesus har korsfästs tre dagar 

innan. En främling, som inte verkar veta vad som hänt i Jerusalem, slår följe med dem. 

Filmen baserar sig på Lukasevangeliet. Det är en berättelse om hur Jesus uppenbarar sig för två 

lärjungar och öppnar upp Skriften för dem. Först på slutrakan öppnas deras ögon och de ser att de 

tillbringat hela dagen med den uppståndne Kristus. 


