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Culoarea Paradisului 
regie Majid Majidi, Iran, 1999 

E povestea dramatică a unui copil orb 

din naştere. În jurul acestei neputinţe se 

croiesc o serie de prejudecăţi sociale ce 

au ca şi rezultat „orbirea” celor ce au 

vederea trupească: oare vor „vedea” cei 

ce văd? 
 

Patimile lui Hristos  
regie Mel Gibson, SUA, 2004  
Filmul înfăţişază ultimele 

douăsprezece ore din viaţa lui Hristos pe 

pământ. A fost adaptat după cele patru 

Evanghelii după Matei, Marcu, Luca şi 

Ioan. Datorită scenelor violente a născut 

multe polemici. De asemenea mulţi 

critici au încercat să vadă imaginea 

fidelă a Evangheiei lui Hristos în film, e 

corectă această interpretare?  

Cămaşa 
regie Henry Koster, SUA, 1953 

Inspirată dintr-un roman celebru, 

ecranizarea e un clasic cinematografic şi  

ne prezintă lupta unui tânăr roman 

pentru a cunoaşte şi înţelege ce 

înseamnă credinţa în Hristos. Dincolo de 

aventuri, de răstignire şi de martiriu, 

oare va descoperi credinţa? 

O noapte cu regele 

regie Michael O. Sajbel, SUA, 2006 

Pelicula este inspirată din cartea Estera 

(Steaua) a Bibliei şi ne prezintă lupta 

unei evreice pentru salvarea poporului 

ales de la persecuţia din Robia 

Babiloneană. Oare va supravieţui 

credinţa în Dumnezeul cel adevărat? 

 

Ostrov (Insula) 

regie Pavel Lungin, Rusia, 2006 

Un film desprins din lumea călugărilor cu 

incursiuni directe în viaţa de zi cu zi şi 

problemele spinoase ale societăţii: 

avortul, crima, persecuţia, etc. Oare în 

această furtună îşi vor găsi persoanjele 

noastre liniştea sufletească? 
 

Croncile din Narnia: 

leul, vrăjitoarea şi dulapul  
regie Andrew Adamson, SUA, 2005  

Cei mici sunt invitaţi la film, să se 

cufunde prin intermediul aventurii şi al 

imaginaţiei într-o lume de poveste, care 

de fapt este o încarnare a Evangheliei lui 

Hristos în lumea basmului. Ce vor 

înţelege cei mici? 

 

Quo vadis? Unde mergi? 
regie Jerzy Kawalerowicz, Polonia, 2001 
Filmul descrie viaţa primelor comunităţi 

de creştini din secolul I. Într-o Romă 

condusă de împăratul Nero găsim scene 

cotidiane ale vieţii creştinilor, o poveste 

de dragoste, icoană a iubirii lui Hristos. 

În tumultul persecuţiilor oare vor 

învinge creştinii? 



PROGRAM 

 

Culoarea Paradisului 
Sărăţel, Dumincă, 10 aprilie, 18:00 

 

Patimile lui Hristos 
Sărata, Dumincă, 17 aprilie, 18:00 

 

Cămaşa 
Sărăţel, Dumincă, 24 aprilie, 18:00 

 

O noapte cu regele 
Sărata, Dumincă, 1 mai, 18:00 

 

Ostrov (Insula) 
Sărăţel, Dumincă, 8 mai, 18:00 

 

Croncile din Narnia: leul, 

vrăjitoarea şi dulapul 
Sărata, Dumincă, 15 mai, 18:00 

 

Quo vadis? Unde mergi? 
Sărăţel, Dumincă, 22 mai,  18:00 

 

 

Locul:  

Biserica Ortodoxă  

din Sărăţel  

str. Principală, Sărăţel, 

Bistriţa-Năsăud 

Biserica Ortodoxă  

din Sărata  

str. Principală, Sărata, 

Bistriţa-Năsăud 

Organizator: Parohia Ortodoxă 

Sărata – Sărăţel 

Intrare GRATIS 

Vă aşteptăm! 

 

Cunoaste-L   

pe 

Dumnezeu 

prin Film 
 

Ciclu de proiecţii 

şi conferinţe 

cinematografice 


