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Hvordan er det å være 

kristen i Saudi-Arabia? 
 

Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av 

Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene illustrasjonbilder. 

 

 

 

 

Fakta om Saudi-Arabia 
Hovedstad: Riyadh 

Befolkning: 27 millioner mennesker 

Språk: Arabisk 

Religion: De aller fleste er muslimer 

Pengeenhet: Riyal 

 

OPPGAVE: Prøv å finne Saudi-

Arabia på et kart. Hva heter 

nabolandene? 

 

 

 

 

Vann: Saudi-Arabia er det største landet i verden uten en permanent elv. Men landet har 

«wadis», små elver hvor det samler seg vann når det regner. I lange perioder er det vanskelig 

å få tak i vann i Saudi-Arabia. Hvordan tror du det er å bo i et land hvor de har så lite vann? 

Tenk over hvor mye vi trenger vann til i løpet av en helt vanlig dag! 

 

 

 

Trafikk: Saudi-Arabia er et av 

landene i verden med flest 

trafikkulykker. Trafikkdirektoratet 

i Saudi-Arabia meldte om 544 179 

ulykker på bare ett år. Det er et 

gjennomsnitt på 1 537 ulykker 

hver dag. Kvinner har ikke lov til å 

kjøre bil i Saudi-Arabia. 
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Tre historier fra Saudi-Arabia 
 

 

Historie 1: MORGAN FORTELLER 
Morgan er en kristen jente fra Amerika som bodde i Saudi-Arabia sammen med foreldrene 

sine frem til hun var 13 år. Her forteller Morgan om hvordan det var å bo i landet: 

 

Kvinner og jenter 

Kvinner har ikke lov til å jobbe, kjøre bil eller være ute i offentligheten uten at broren, faren 

eller mannen deres er sammen med dem. Hvis de for eksempel trenger å handle, må de gjøre 

det om kvelden. Alle butikkene er åpne til kl 23.00. 

 

Når jentene blir tenåringer, må de bruke en abaya. Det er en svart heldekkende kjole. De må 

også dekke til håret sitt. Uansett hva du tror på, eller hvor du kommer fra, må du gjøre dette.  

Det finnes også et eget politi som passer på at du går riktig kledd. Dette er spesielt viktig i 

hovedstaden, Riyadh. 

 

Skole og fritid 

Jeg gikk på en internasjonal 

skole, så jeg fikk undervisning i 

matte, engelsk, naturfag og 

samfunnsfag. Hjemme så vi 

veldig mye på TV, for det var 

aldri noen ute og lekte i gatene! 

 

De hadde mange av de samme 

kanalene som finnes i Norge, men 

det var mye sensur av TV-

programmene. Hvis det ble nevnt 

ord som «bibel» eller «Kristus» 

sa det «piiiip» fra TV-en. Hvis det var mer enn bare et ord som myndighetene syntes var 

«farlig», for eksempel hvis de fortalte om julefeiring, klippet de bort alt sammen. 

 

Myndighetene fulgte spesielt nøye med ved juletider, for å se om noen gjorde noe ulovlig. 

Noen hadde juletre og julemiddag, men vi var veldig forsiktige med at vi måtte gjøre alt inne i 

huset vårt.  

 

Favorittmaten min i Saudi-Arabia var shwarma. Det er en slags baguette med kjøtt og 

grønnsaker i. 
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Kirken 

Når vi skulle i kirken og være sammen med menigheten vår, samlet vi oss hjemme hos 

hverandre. Dette skjedde i hemmelighet. Rommene vi møttes i var lydtette, slik at ingen 

utenfor hørte hva som foregikk. 

 

Vi måtte gjemme Bibelen vår, slik at den ikke ble sett av andre mennesker. Hvis vi kom til 

kirken og så en annen familie som kom samtidig, måtte vi vente i bilen. Vi ville ikke at noen 

skulle skjønne at det var mange mennesker som møttes i dette huset. Det kunne føre til 

mistanke. Noen ganger var vi også litt redde under gudstjenesten. Hvis vi ble oppdaget, ville 

det kanskje komme politi og arrestere oss.  

 

Behagelig, men strengt 

Bortsett fra at det manglet både trosfrihet og rettigheter for kvinner, var det mange som levde 

et bekymringsløst liv. Jeg som vokste opp i dette landet, hadde det stort sett bra. Det var ikke 

før jeg flyttet tilbake til Amerika at jeg skjønte hvor strengt det var i Saudi-Arabia. 

 

 

SAMTALE 

 Hva betyr det at noe blir sensurert? 

 Var det noe Morgan var redd for da hun bodde i Saudi-Arabia? 

 Morgan oppdaget at det var ganske strenge regler i Saudi-Arabia, da hun flyttet tilbake 

til Amerika. De hadde blant annet ikke lov til å møtes som kristne. Hvordan kan 

mennesker i Saudi-Arabia få høre om Jesus, hvis det er forbudt å snakke om ham med 

andre mennesker? 
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Historie 2: «ETTERLYST!» 
 

Vi kan ikke fortelle navnet hennes, så vi kaller henne bare for PJ. Faren hennes, pastor Wally, 

stod øverst på lista over «kriminelle» i Saudi-Arabia. Det var i hvert fall det politiet sa da de 

kom for å arrestere ham. 

 

Politiet kom til huset hvor PJ og foreldrene bodde. De tok med seg Bibelen, de kristne bøkene 

og de kristne CD-platene. Så tok de pastor Wally og satte ham i fengsel. 

 

I Saudi-Arabia er det forbudt å være kristen. Det er ulovlig å drive åpne kirker, ha 

søndagsskole, ungdomsklubber, eller noe som helst som har med kristen aktivitet å gjøre. 

Pastor Wally pleide å holde preken i en huskirke. Han kom fra Filippinene, men politiet 

arresterte ham likevel.  

 

Vanskelige tider og bønnesvar  

PJ var veldig ung da faren hennes ble arrestert, men hun husker at hun og moren besøkte ham 

i fengsel. «Det var trist å se pappa i fengsel», forteller PJ. «Det var et gitter mellom oss, og jeg 

så at de hadde slått ham.» 

 

Wally ble mishandlet i fengsel, 

men han kjente at Gud var med 

ham, og det gjorde ham sterk. 

Men Wally skulle oppleve enda 

større utfordringer. 

Myndighetene mente at det 

Wally hadde gjort (å være pastor 

for en huskirke) var så galt at han 

måtte dø! Familien fikk beskjed 

om at Wally skulle henges første 

juledag! 

 

Kristne rundt omkring i hele 

verden hørte om Wally sin situasjon, og de begynte å jobbe og be for Wally. Og så skjedde 

det: ved Guds nåde slapp Wally ut av fengslet. Dette skjedde på første juledag! Etter denne 

hendelsen flyttet familien til USA. 

 

Hva tror du PJ tenker om menneskene som satte faren hennes i fengsel?  «Vi må be for dem», 

sier PJ. «Jesus sa at vi skulle elske alle mennesker. Og at vi skulle tilgi dem som gjør vondt 

mot oss! Da pappa havnet i fengsel, gjorde vi alt vi kunne for å hjelpe ham. Jeg husker at vi 

ba på kne foran sengen hver dag.» 

 

Det er fortsatt mange som sitter i fengsel fordi de er kristne. Det minste vi kan gjøre er å være 

med og be for dem!  
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SAMTALE 

 Det var en venn av Wally som hadde fortalt politiet om den hemmelige huskirken 

Wally var pastor for. Vennen kom til kirken og lot som om han var blitt kristen. Men 

han var ikke det. Han var bare en slags spion for myndighetene, som ville finne ut 

hvem som gikk i kirken. Hvordan ville du ha reagert, hvis du hadde en venn som anga 

deg på denne måten? 

 Wally fant trøst i at også Jesus hadde en venn som forrådte ham. Husker du hva han 

het? 

 Wally ønsket også å tilgi. Har du noen gang tilgitt noen som gjorde noe veldig dumt 

mot deg? Hvordan opplevde du det? 

 Pastor Wally ble fengslet fordi han trodde på Jesus. Hva tenker du om at mennesker 

blir fengslet på grunn av det de tror på? 

 I Norge har vi lov til å følge den religionen vi vil. Hvordan tror du det hadde vært om 

politiet når som helst kunne komme og arrestere deg fordi du var i kirken? 

 Hva kan vi i Norge gjør for mennesker som blir fengslet på grunn av troen sin? 

 

 

OPPGAVE 

 En av fengselscellene som pastor Wally bodde på var ikke større enn 3x5 meter. Der 

inne var det rundt 25 mennesker. Mål opp en firkant på denne størrelsen og plasser 25 

mennesker inni firkanten. Finn ut hvor stor plass det er til hver. Hvor vil du stå, og 

hvordan vil du sove? Pastor Wally fortalte at de måtte sove på siden, for det var ikke 

nok plass til å ligge på ryggen. 
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Historie 3: DEN HEMMELIGE 

SØNDAGSSKOLEN 
 

Ricky er en gutt som bor i Saudi-Arabia. 

Søndagsskolen hans er ganske uvanlig, for de møtes 

på fredager, siden det er den dagen alle har fri i 

Saudi-Arabia. Barna møtes i hemmelighet hjemme 

hos søndagsskolelæreren. I Saudi-Arabia er kirker 

og offentlige kristne aktiviteter ulovlig. 

 

På 1930-tallet fant de masse olje i Saudi-Arabia, og 

mange i landet ble veldig rike. Mange mennesker 

fra ulike deler av verden kom til Saudi-Arabia, for 

oljefunnet gjorde at det ble stort behov for 

arbeidskraft. Mange tok også med seg familiene 

sine, så i Ricky sin søndagsskole er det barn fra 

Pakistan, Nigeria, Bangladesh og India. 

 

Rickys søndagsskolelærer har fortalt at det er vanskelig for barna å lære om den kristne tro. 

Det finnes ingen kristne aktiviteter for barn, og det er ulovlig å snakke om Jesus i 

offentligheten. 

 

Selv om det var risiko for å bli tatt, vokste søndagsskolen fra 5 til 75 barn på bare noen få år. 

Dessverre var det noen som oppdaget søndagsskolen, og den ene søndagsskolelæreren ble 

arrestert! Han satt i fengsel i et halvt år, og etterpå måtte han reise fra Saudi-Arabia. 

 

Etter at læreren ble arrestert, var det mange foreldre som var forsiktige med å sende barna sine 

til den hemmelige søndagsskolen. De var redde for at også de kunne bli arrestert. Den andre 

søndagsskolelæreren, som ikke ble arrestert, fortsatte arbeidet blant barna. 

 

I takknemlighet for det de hadde gjort, skrev Ricky et brev til søndagsskolelærerne sine: «Jeg 

vil takke dere for alt! Gud valgte ut dere for å føre meg fra mørket til lyset. Jeg er sikker på at 

vi en dag skal samles i himmelen hos Gud, og da skal vi være glade!» 

 

 

SAMTALE 

 Hva tenker du om at noen søndagsskolelærere risikerer å bli fengslet for det de gjør? 

 Be om at kristne barn i Saudi-Arabia må få mulighet til å lære mer om Jesus. 

 Hva tror du Ricky mente med at han ble ført «fra mørket til lyset»? 

 Er det noen mennesker i ditt liv som har brukt mye tid for å lære deg noe? Kanskje du 

kan skrive en kort hilsen til dem og takke dem for det? 


