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Forord 

 

 

 

Jeg har vokst opp som kristen. Hele mitt liv har jeg omgitt meg 

med kristne mennesker. Jeg opplever gleden av å få tilhøre det 

kristne fellesskapet og kjenner på stor takknemlighet over hva 

dette betyr for meg. 

Med bakgrunn som lege, mangeårig forsamlingsmedlem og del 

av et kristent lederskap ønsker jeg å prøve å forstå hvilke 

mekanismer som gjør kristne fellesskap gode og hvilke som har 

motsatt virkning. Jeg har lenge vært opptatt av hva mennesker 

trenger, hva som bygger oss opp og hva vi opplever som 

krevende. I jobben min som fastlege er dette spørsmål jeg 

forholder meg til hver dag. 

Ved å knytte refleksjoner om menneskelige utfordringer opp 

mot hvordan vi har det i kristne fellesskap, tror jeg fellesskapene 

kan utvikles til å bli bedre steder å være. Da bør vi sette ord på 

hvilke utfordringer som finnes og få disse frem i lyset. Denne 

boken er ment som et bidrag til det.
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«La masken falle», har jeg valgt å kalle den. Det er nemlig det 

jeg ønsker å oppfordre til. Jeg tror kristne fellesskap har godt av 

at vi tør å fremstå som vi er, ta maskene av og vise våre sanne 

ansikt for hverandre. At vi ikke dekker sannheten til og gjør oss 

bedre eller annerledes enn vi er. Når ærlighet blir fremtredende, 

tror jeg vi i større grad kan vokse sammen og utvikle fellesskapet 

til det beste for oss og til ære for Gud. 

Noen spørsmål har engasjert meg særlig: Hvordan kan også 

slitne mennesker og mennesker som føler at de ikke strekker til 

ha det godt i kristne fellesskap? Hvordan kan vi unngå at 

fellesskapet er med på å slite oss ut og får oss til å føle oss 

utilstrekkelige? Hva skal til for at fellesskapet løfter oss opp i 

stedet for å trykke oss ned? 

En stor del av boken går med til å drøfte spørsmål som dette. 

Resten av kapitlene brukes til å reflektere omkring andre 

utfordringer som gjør seg gjeldende i kristne fellesskap. Med 

utgangspunkt i hvordan fellesskapene våre kan være gode 

steder å være, har det vært naturlig å utvide perspektivet til å 

omhandle flere sider av forholdet til hverandre og til Gud.  

De fleste kapitlene har likevel en fellesnevner, nemlig ærlighet 

og behovet vi har for dette. 

Interessen for problemstillingene boken tar opp ble vekket hos 

meg allerede da jeg før og under studietiden for 15-20 år siden 

var journalistvikar i avisen Dagen. Store deler av jobben handlet 

om å reise rundt til menigheter, stevner og festivaler og skrive 

om det som skjedde der. Overalt møtte jeg stor aktivitet og 

mennesker som brukte av fritiden sin til å bidra i kristent arbeid. 

Jeg fikk besøke og møte mennesker i en stor bredde av kristen-
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Norge, og fikk et innblikk i ulike fellesskap jeg ikke ville vært 

foruten. Til tross for stor variasjon i form og uttrykk, var det alle 

steder kristne mennesker som samlet seg i fellesskap og tok 

ansvar for frivillige oppgaver. Det fikk meg til å reflektere over 

en del spørsmål. 

Som fastlege møter jeg mange mennesker som er slitne og føler 

på utilstrekkelighet, og som av ulike årsaker er kommet i 

situasjoner de ikke ønsker å være i. Gjennom 12 år som fastlege 

og også noen perioder som lege innen rusbehandling og 

psykiatri har jeg hatt utallige samtaler med mennesker med 

behov for hjelp, og tror jeg på den måten har fått innblikk i 

hvordan mange tenker når livet er vanskelig. Jeg føler meg 

privilegert som får følge mennesker gjennom krevende perioder 

av livet. 

Livsutfordringer og vanskeligheter er ikke noe vi går fri for i 

kristne fellesskap. Slitenhet og andre utfordringer er realiteter 

også for mange kristne. Noen ganger ligger årsaken til 

problemene langt utenfor det kristne fellesskapet. Men av og til 

er mekanismer i fellesskapet dessverre med på å skape 

utfordringer, sårhet og slitenhet. Det som skal være det beste 

fellesskapet i verden blir ikke alltid det. Hvorfor er det slik? Hva 

kan vi gjøre for å unngå dette? Hva må til for at vi skal unngå å 

slite oss ut på å delta i det kristne fellesskapet? 

«La masken falle» er ikke en medisinsk bok om slitenhet eller 

psykiske utfordringer, men er basert på generelle refleksjoner 

jeg har gjort meg. Erfaring fra arbeid som fastlege og lege i 

psykiatrien er naturlig nok med som bakteppe, det samme 

gjelder egen deltakelse i kristne fellesskap over mange år. Noe
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av den viktigste inspirasjonen kommer fra alle samtalene jeg har 

hatt med slitne mennesker, en del av dem med problemer 

relatert til deltakelse i kristne fellesskap - i nåtid eller fortid. 

Intensjonen er å skape refleksjon omkring hvordan kristne 

fellesskap kan ivareta mennesker i alle livssituasjoner og med 

alle slags utfordringer. Hvordan vi kan inkludere hverandre på 

en god måte til tross for - og på tross av - de problemer hver 

enkelt av oss har. Hvis fellesskap skal utvikles i riktig retning, er 

noe av det første vi må gjøre å sette ord på de utfordringer som 

finnes. Det er noe av det jeg prøver på i «La masken falle». 

Jeg håper boken kan være til hjelp for mennesker som sliter og 

befinner seg i vanskelige livsfaser. Mellom kapitlene har jeg 

«krydret» sidene med bibelvers og sangtekster som jeg håper 

kan nå inn og gi trøst og oppmuntring til dem som trenger det. 

Men boken er også skrevet for en annen målgruppe, nemlig alle 

som ønsker at kristne fellesskap skal være gode steder å være. 

Vi trenger alle å reflektere over vår plass i det hele, hvordan vi 

selv har det i fellesskapet og hvordan vi kan legge til rette for at 

andre kan få det bedre. 

 

Boken er delt i fire deler. Den første har jeg kalt «Masker, 

prestasjoner og slitenhet». Her ser jeg nærmere på hvor 

vanskelig det kan være når vi opplever det kristne fellesskapet 

som en prestasjonsarena, når vi ikke tør å vise oss som vi er og 

når vi føler at vi ikke strekker til. Jeg tar også opp 

problemstillinger knyttet til slitenhet og selvbilde, fordi jeg tror 

det er viktig at vi som fellesskap har forståelse for prosesser som 

enkelte av oss sliter med.
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I del 2 fortsetter jeg å skrive om behovet for ærlighet og retter 

fokus mot spørsmål knyttet til frivillighet i kristent arbeid. Jeg 

går også inn på spesielle utfordringer knyttet til det å være 

ansatt «i misjonen». 

Del 3 tar for seg andre utfordringer som setter fellesskapene 

våre på prøve. Det handler om ensomhet, vanskeligheter 

knyttet til bibellesing og bønn og situasjoner der det «går galt 

for oss». Utfordringer jeg tror det er viktig at vi forholder oss til 

for at kristne fellesskap skal fungere slik de bør. 

Jeg avslutter med å bruke bokens siste del til å sette arbeidet i 

et større perspektiv. Samtidig reflekterer jeg omkring hvordan 

fellesskapene våre kan legge til rette for at både personlig tro 

og kristent arbeid kan vare over tid. Jeg forteller også historien 

om «Mathilde», som belyser mye av det jeg ønsker å få frem. 

 

Askøy, januar 2018 

 

Runar Mulelid 

 

 

 

 

 


