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1. INLEDNING  
Bilden av Jesus är väldigt personlig och individuell. Många forskare har vänt och vridit på de 

olika bilderna av Jesus liv. När jag i min egen religionsutbildning läste om Jesus i 

evangelierna så blev jag förundrad över hans bristande respekt, som jag såg det, för sina 

lärjungar samtidigt som han visade stor kärlek till andra människor. Jag tyckte också att så 

som Jesus framställdes i bibeln så visade han många gemensamma drag som vi idag tillskriver 

sektledare. Skulle vi verkligen kunna hävda att Jesus framställs som en sektledare i 

evangelierna? Detta väckte mitt intresse för sekter och jag insåg att jag egentligen inte visste 

så väldigt mycket om vare sig sekter eller sektledare. Jag visste inte speciellt mycket om Jesus 

forskningen heller därför så valde jag att arbeta med detta ämne. 

 

1.1 Disposition av uppsatsen 
Jag har lagt upp uppsatsen så att jag först börjar med att definiera ordet sekt. Jag har använt 

mig av Bryan R. Wilsons klassificering av sekter som en utgångspunkt. Jag har även använt 

mig av Max Webers, James Beckfords och Liselotte Frisks arbeten för att belysa specifika 

aspekter på sektledare och sektmedlemmar. 

 

Därefter har jag gått in på bilderna av Jesus. Är det möjligt att koppla beskrivningarna av 

sekter till bilderna av Jesus? Analysen börjar med en diskussion om hur Jesus valde sina 

lärjungar. Därefter diskuterar jag eventuella likheter med Jesus framställda mirakel och en 

thaumaturgs. Vidare så har jag gått igenom hur Jesus framställs som ledare. I den 

diskussionen ligger tyngdpunkten på bilden av Jesus karisma. Jag har diskuterat hur Jesus 

självuppfattning beskrivs; uppfattade Jesus sig som Messisas? Vidare så tittar jag närmare på 

Jesus lärjungar. Hur han kallade dem, och hur det kom sig att de följde honom så tillsynes 

lättvindigt. I mina diskussioner har jag försökt att dra paralleller mellan NT forskares bilder 

och min tidigare beskrivning av sekter och dess ledare. Jag har gjort en kortfattad beskrivning 

av Jesus forskningen idag och sist i uppsatsen finns en avslutande diskussion. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur dagens forskning definierar sekter och deras 

ledare. Sedan vill jag jämföra dessa definitioner av sekter/sektledare och de bilder som 

framställs av Jesus i Matteusevangeliet. Jag vill även undersöka om det är möjligt att Jesus 

lärjungar skulle kunna betraktas som sektmedlemmar. 
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1.3 Avgränsning 
Eftersom forskningen på sekter är mycket omfattande så är en avgränsning nödvändig. Av 

utrymmesskäl har jag därför valt att enbart använda Bryan Wilsons klassificering av sekter. 

Under min behandling av sektledare så har jag valt att kortfattat beskriva Max Webers teori 

om karisma. Vid genomgången av sektmedlemmar så har jag valt James Becketts uppdelning. 

Jag har valt att titta på bilderna av Jesus i Matteusevangeliet. Jag valde Matteus eftersom jag 

var tvungen att begränsa mig till ett av evangelierna för att kunna arbeta med de många Jesus 

bilderna. Vissa forskare som jag har hänvisat till kan dock ha använt sig av andra evangelister. 
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2. METOD 
 

2.1 Metoddiskussion 
Uppsatsen är en kvalitativ och hermeneutisk uppsats. Uppsatsen börjar med en deskriptiv del 

där jag redogör för tidigare forskning på sekter. För att kunna koppla denna deskriptiva del till 

bilder av Jesus i min senare analys så har jag även diskuterat sektmedlemmar, sektledare samt 

anslutningsprocesser. 

 

I fokus för hermeneutiken står förståelse: Hur och är det möjligt att förstå och tolka 

innebörden i en text. Utgångspunkten är att är att forskaren uppnår kunskap om en människas 

eller en texts meningsbakgrund genom inlevelse.1 Växlingen mellan del och helhets 

perspektivet är avgörande. Delen kan enbart förstås i relation till helheten, denna måste i sin 

tur förstås genom de olika delarna.2 Mitt arbete har växt fram utifrån den hermenuetiska 

spiralen.3 Eftersom jag är färgad av mina egna åsikter om Jesus så kommer de att lysa igenom 

i min uppsats och förståelsen kommer från inlevelse. 

 

                                                           
1 Ekstrand, Gustavsson, Janus (2001) Religionsvetenskap en inledning. sid 135. 
2 ibid, sid 135. 
3 Wiedersheim F, Eriksson L (1991). Att utreda, forska och rapportera. sid 152. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

3.1 Psykologisk och sociologisk forskningstradition på begreppet sekter 

Ordet sekt är ett omfattande begrepp som är svår definierat. Sekter och deras dynamik kan 

analyseras från ett psykologisk eller ett sociologiskt perspektiv. Enbart inom psykologin finns 

många olika inriktningar beroende på vilket perspektiv forskaren har: 

 

Det biologiska perspektivet som försöker att förstå människans handlingar genom de fysiska 

processer som ständigt pågår i hennes kropp. Det psykodynamiska perspektivet lägger 

tyngdpunkten på individens personlighet och tidigare erfarenhet, ofta från tidig barndom. Det 

kognitiva perspektivet intresserar sig för hur vi bearbetar och tolkar inkommande information. 

Det sista perspektivet som jag tar upp är det behavioristiska som intresserar sig för vår sociala 

miljö och hur den är med och formar våra handlingar.4 Gemensamt för dessa perspektiv kan 

sägas att inom psykologin så fokuseras det på individens personlighet. Även inom sociologin 

är sekter ett populärt forskningsområde. Många forskare har olika definitioner på ordet sekt 

beroende på hur de avser att applicera dem. Det är viktigt att poängtera att det är relativt 

vanligt att forskare blandar det sociologiska och det psykologiska perspektivet i sin forskning. 

Utifrån dessa traditioner inom psykologi och sociologi har sedan religionspsykologi och 

religionssociologi växt fram. 

 

Människans vilja att förstå världen omkring henne har fått sig i utryck genom religionen. En 

sekt är en grupp som mycket lite påverkas av övriga samhället.5 En sekt är baserad på en 

sektledare som påstås ha gudomliga krafter.6 Det är ofta en grupp individer som har samlats 

till samma trossystem och de har samma värdegrund.7

 

3.2 Bryan Wilsons definitioner och klassificering av sekter 
Bryan Wilson har gjort en klassificering på olika typer av sekter. En djupare beskrivning av 

hans klassificering av sekter följer nedan men allmänt argumenterar Wilson att frälsning alltid 

har varit något centralt i människors liv.8 Han menar att svaret på frågan om frälsning alltid 

                                                           
4 Smith, R (1993) Psychology sid 15. 
5 Wilson, B (1970) Religiösa sekter sid 36. 
6 se senare diskussion om sektledare. 
7 Price, Stecvens (2000) Prophets, cults and madness. sid 6. 
8 Wilson, B (1970) Religösa sekter. sid 21. 
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skall ses som en motivering till en religös kult.9 Hur denna frälsning sedan uppnås är olika 

inom olika sekter. 

 

Sekten kan också ses som en proteströrelse, ofta är denna protest riktad mot samhället som 

den existerar i.10 Enligt Wilson är sekten totalitär, egalitär och den erkänner inga skillnader i 

engagemang.11 Sekten kräver total hängivelse av sina medlemmar. All annan religös 

tillhörighet är otänkbart inom sektens ramar. Sekter gör även anspråk på att vara en elit, vilket 

leder till att många sekter tycks ha en fallenhet för exklusivitet.12 Wilsons 

klassifikationssystem gäller för rörelser som både utvecklas inom och utom den kristna 

traditionen. Grunden till hans klassificeringar är rörelsernas ”respons till världen”.13 

”Världen” i det här fallet är samhället med dess kultur, struktur, det onda, det goda och hur vi 

når frälsning. Sektmedlemmen söker andra vägar till frälsning än att acceptera den sekulära 

världen eller genom kyrkan.14 Wilson beskriver sju olika typer av sekter; 

 

1. Konversionistisk eller omvändelsesekter: De strävar efter att ändra människors sinnen. 

Människan kan inte bli frälst med hjälp av något redskap, såsom en präst eller ritualer. Hon 

behöver ”hjärtats upplevelse” det är endast när en individ haft en sådan upplevelse som 

samhället kan hoppas på bättring.15 Enligt dessa sekter kan frälsningen enbart nås genom 

omvändelse, väckelsemöten är vanliga hos denna typ av sekter.16 Som exempel kan 

pingstvännerna nämnas.17

 

2. Revolutionistiska eller transformativa sekter; hävdar att världen är ond. Den enda utsikten 

till frälsning är att genom övernaturliga krafter skapa en fullständig förstörelse av världen och 

den sociala ordningen.18 Dessa sekter menar att ingenting kan förbättra den bestående 

ordningen och de sanna troende kommer att undantas när Gud själv beordrar omstörtningen 

                                                           
9 ibid, sid 22. 
10 ibid, 20. 
11 ibid, 21. 
12 ibid, 21. 
13 Wilson, B (1970) Magic and the Millernium sid 18-19. 
14 Wilson, B (1970) Religösa sekter. sid 41. 
15 ibid, sid 38. 
16 ibid, sid 41. 
17 ibid, sid 67. 
18 ibid, sid 43. 
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av Guds skapade värld.19 Jehovas vittnen är ett exempel på en revolutionistisk eller 

transformativ sekt.20

 

3. Introversionistiska sekter: De ser också världen som ond men de drar sig istället tillbaka till 

ett liv i inre helighet. Istället för att hävda att människan måste ändras så vänder dessa 

sektmedlemmar andra människor ryggen. De hoppas på det sättet kunna skydda sin egen 

helighet. Samfundet är den enda platsen för frälsning. Detta leder ofta till att dessa sekter 

skapar ett separat samhälle.21 Som exempel kan Hutteriterna nämnas.22

 

4. Manipulativa sekter: De anser sig ha en särskild och ibland speciell väg till frälsning. De 

menar att frälsning är möjlig i denna värld och det onda kan besegras med hjälp av olika 

tekniker.23 Deras Gud är inte en befriare utan en abstrakt ide med en stark genomslagskraft 

som människorna kan använda till sitt eget gagn i denna värld. De troende undviker inte heller 

denna värld. De lär sig skriftens sanningar på ett speciellt sätt och de överger allt mer dess 

bokstavliga mening till förmån för att istället betona helbrägdagörelsen och den gudomliga 

insiktens seger över ond erfarenhet.24 Till denna grupp räknas ex New Thought och 

Scientologi kyrkan.25

 

5. Thaumaturgiska sekter tror på orakel och underverk. Individens största intresse är att bli av 

med sjukdomar såväl fysiska som mentala. Frälsning vinns genom övernaturliga ingripanden 

som nästan magiskt upphäver orsakslagarna.26 I en thaumaturgisk sekt så är det inte ett 

primärt mål att hela världen skall frälsas, utan det viktiga är att individen känner trygghet och 

lugn, medlemmarna kräver direkta resultat. Frälsningsverksamheten är därför personlig och 

lokalt begränsad.27 Medlen för att vinna frälsning är inte allmänt tillgängliga, därför kan de 

inte heller beskrivas generellt.28 Thaumaturgin har alltid utgjort ett hot mot prästväsendets 

monopol. Thaumaturgiska sekter är mer intresserade av faktiska erfarenheter än av teoretiska 

                                                           
19 ibid, sid 38. 
20 ibid, sid 109. 
21 ibid, sid 43. 
22 ibid, sid 125. 
23 ibid, sid 57. 
24 ibid, sid 45. 
25 ibid sid 144. 
26 ibid sid 39. 
27 ibid, sid 39. 
28 bid, sid 40. 
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formuleringar. Magi, mirakel och orakel används ofta för att uppnå dessa faktiska 

erfarenheter.29

 

6. Reformistsekter: Dessa sekter är relativt sällsynta. Målet är att förbättra en social 

organisation genom religiösa insikter som är sektens egendom. Sekten är fristående och 

oberoende för att bättre kunna framställa sina kommentarer och kritik gentemot det samhälle 

som de vill förändra.30 Sektens egen avskildhet är ofta en fråga om tradition som har 

förvandlats till den djup känsla av etisk förpliktelse. De når frälsning om de tillämpar en etik 

som människorna skall leva efter.31 Enligt Wilson finns bara ett exempel på en fullt utvecklad 

reformistsekt; The Society of Friends d.v.s. kväkarna.32

 

7. Utopiska sekter: De vill vinna frälsning i samhället. För att detta skall vara möjligt måste 

hela samhället förändras. Det är människor som verkar enligt Guds regler som skall skapa 

detta nya samhälle.33 De drar sig undan från världen för att skapa en samhällelig organisation 

för frälsning.34 Som exempel på en utopisk sekt kan Oneidasamfundet nämnas. 

 

I verkligheten menar Wilson att många sekter kan tillhöra flera av dessa punkter samtidigt. 

Han menar vidare att många av de sekter som uppstår i utvecklingsländerna är antingen 

thaumaturgiska eller revolutionistiska. De övriga, konversionistiska, revolutionistiska, 

introversionistiska och manipulativa är som mest framgångsrika i västvärlden.35

 

3.3 Sektledaren 

Max Webers teori om karisma fick stor genomslagskraft när den publicerades och den 

används fortfarande av många forskare. Weber ställer den karismatiska strukturen mot den 

rationella eller byråkratiska strukturen. Han menar att den karismatiska rörelsen riskerar att bli 

ett övergående fenomen. För att motverka detta måste denna rörelse förändras till en rationell 

form och en strukturell byråkrati. 

 

                                                           
29 ibid, sid 45. 
30 ibid sid 47. 
31 ibid sid 46. 
32 ibid 178. 
33 ibid, sid 47. 
34 ibid sid 47. 
35 Wilson, B (1970) Magic and the Millenium sid sid 135. 
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Appliceras dessa teorier på ledare så menar Weber att karisma är en viktig till och med den 

avgörande egenskapen om en person skall kunna bli sektledare eller inte. Karisma är enligt 

Weber en extraordinär kvalité hos vissa individer.36 Dessa kvalitéer är inte tillgängliga för 

”vanliga” människor och de har ofta drag av det övernaturliga samt att de är sprungna ur 

gudomlig kraft. Karisma är ingenting en individ kan hävda att han har. Den blir han tillskriven 

av sina anhängare.37

 

Weber delar in karisman i två; Genuin eller förstahandskarisma samt institutionell eller 

andrahandskarisma. Den förstnämnda är en intensiv, revolutionär kraft som återfinns i tider av 

social oro. Den andra kategorin, institutionell eller andra hands karisma är tillskriven en 

person för dennes roll i samhället. En icke karismatisk ledare kommer inte att tilldra sig några 

anhängare. Det spelar ingen roll hur hans pedagogiska skolning är. 

Karismatisk auktoritet har t.ex. en profet han ”härskar” över sina följeslagare som fogar sig 

inför tron på denna kvalité som denna individ besitter.38

 

3.4 Sektmedlemmar 
Medlemmarna samlas kring en stark ledare. När de väl har ingått i sekten så förväntas de som 

sektmedlemmar att vara lojala. Skulle en sektmedlem missköta sig försvinner hans 

medlemskap och han blir utesluten i gruppen. Sekten kräver total exklusivitet. För att vara 

lojal krävs ett personligt engagemang och sekten erkänner inga skillnader i engagemang.39

 

James Beckford menar att olika sekter har olika relationer till samhället. Detta medför att de 

behöver olika strategier för att rekrytera nya medlemmar.40 Beckford har utifrån detta 

resonemang gjort en modell av sektmedlemmar där han har två indelningsgrunder: Det 

handlar om rörelsernas yttre relationer till samhället och rörelsernas inre relationer som visar 

hur medlemmarnas förhållande till varandra ser ut.41 I modellen för inre relationer har 

Beckford gjort en indelning på fem medlemstyper. Liselotte Frisk har i sin avhandling 

redogjort för tre av dessa som hon anser vara de viktigaste; den hängivna, adepten och 

klienten.42

                                                           
36 Weber, M (1963) The sociology of Religion. Sid 59. 
37 ibid, sid 241. 
38 Weber, M (1996) Religionen rationaliteten och världen. sid 59. 
39 Wilson, B (1970) Religiösa sekter. sid 23. 
40 Frisk, L (1993) Ny religösa rörelser sid 58. 
41 ibid, sid 58. 
42 ibid, sid 59. 
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1. Hängivna: Ofta krävs total hängivelse under någon form av auktoritet. De lever ofta enbart 

med medlemmar och ser till att kontakten med icke medlemmar förloras. Medlemmarna lever 

ofta kollektivt och har få eller inga personliga ägodelar.43

 

2. Adepten: Umgås både med medlemmar och icke medlemmar. Rörelsen inskränker mindre 

på medlemmens liv. Adeptens engagemang är således mindre än den hängivnes.44

3. Klienten: Rörelsen har ett litet inflytande i klientens liv. Det är rörelsen instrumentella 

syften som är intressant för klienten.45

 

3.5 Anslutningsteorier/rekrytering av nya medlemmar 
Anslutningsteorierna är många både inom psykologin och sociologin men ofta så kombineras 

de båda perspektiven.46 Frisk har tagit upp de vanligaste faktorerna som beaktas i 

anslutningsteorier. Individen har ofta karaktärsdrag som gör honom till en potentiell medlem. 

Det finns ofta spänningar eller problem som gör att hon/han söker sig till rörelsen. Umgänge 

med rörelsens medlemmar och des rollbeteende är en viktig bidragande faktor för 

rekrytering.47 Individer som går med i en rörelse har ofta vissa gemensamma sociala attribut 

som ålder, utbildning osv.48

 

Sekter är frivilliga organisationer och de flesta individer söker sig till sekter av egen frivilja. 

Valet att acceptera nya medlemmar är dock ömsesidigt, sekten bestämmer om den nya 

medlemmen skall mottas eller avvisas.49 Ofta har sekter någon slags initieringsrit för nya 

medlemmar, det innebär att blivande medlemmar måste visa sig värdig att upptas i 

gemenskapen. När en sekt blir mer accepterad i en viss miljö så blir inträdesreglerna mindre 

viktiga eftersom exklusiviteten i viss mån försvinner eller avtar.50

 

Det är enligt Frisk ett antal faktorer som bör beaktas när det gäller anslutnings teorier.51 Att 

individen har personlighetsdrag eller en kognitiv orientering som gör att individen är lämplig 

att omvända. Att det finns något i personens liv som gör att denne söker sig till rörelsen ofta 
                                                           
43 ibid, sid 59. 
44 ibid, sid 59. 
45 ibid, sid 59. 
46 ibid, sid 65. 
47 ibid, sid 65. 
48 ibid, sid 65. 
49 ibid, sid 26. 
50 Wilson, B (1970) Religösa sekter sid 30. 



 12

är detta av social karaktär. Att inlärning av rollbeteenden och intensivt umgänge spelar stor 

roll vid omvändelsen.52

 

Lofland och Starks arbetade under 60-talet fram en modell för anslutning. De skiljer på två 

typer av omvändelse. Verbal och total omvändelse.53 Den verbala omvändelsen innebär en 

bekännelse med ord och den totala omvändelsen innebär ett totalt engagemang även via 

handling. Vanligt är att man skänker pengar och tid till rörelsen 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Bryan Wilson har intresserat sig för varför sekter 

uppkommer och hur vi skulle kunna klassificera dessa sekter. Som nämndes ovan så ställer 

han upp vissa kriterier för att en grupp skall kunna klassas som en sekt. Weber utformade en 

framgångsrik teori om karisma. Generellt kan vi säga att sektledare har en enorm karisma som 

hans anhängare tillskriver honom. Beckford har utarbetat en modell för sektmedlemmar och 

tillsammans med Frisks anslutningsteorier utgör de en viktig bas för att vi skall kunna 

klassificera någon som en sektmedlem. I analysen nedan kommer ovanstående forskares 

arbeten att knytas till Jesus och hans lärjungar. 

 

                                                           
51 Frisk, L (1993) Ny religösa rörelser i Sverige. sid 65. 
52 ibid, sid 65. 
53 ibid, sid 72. 
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4. ANALYS/BILDERNA AV JESUS 

 

4.1 Proteströrelse samt valet av lärjungar 

Hur förhåller det sig då med de bilder av Jesus som framställs i Matteusevangeliet? Skulle de 

kunna påvisa intressanta kopplingar till dagens forskning om sekter? Som nämndes tidigare 

anser Wilson att sekter ofta startar som en proteströrelse mot det samhälle som de existerar i. 

Från en synvinkel så skulle det antagandet kunna appliceras på bilden av Jesus och hans 

lärjungar. Jesus uppmanar till protest mot de skriftlärda och fariséerna. När han kallar sina 

lärjungar uppmanar han dock inte dem att strunta i lagen. Istället kräver han ännu mera 

rättfärdighet än vad de skriftlärda och fariséerna besitter. 

 

Som nämndes tidigare så anser Wilson att svaret på frågan om hur människan skall nå 

frälsning alltid är en motivering till en religös kult. Så som Jesus framställs i 

Matteusevangeliet så har han ett eget svar på hur människan skall nå frälsning. Människan ska 

nå frälsning genom att följa honom. Enligt Sanders så lovar Jesus sina anhängare att om de 

följer honom så skall de ha en plats i Guds rike.54 Jesus vandrar omkring och predikar och 

människor ansluter sig till honom efter hand.55 Ett annat av Wilsons kriterier för en sekt är att 

sektledaren skall påstås ha gudomliga krafter. Tittar vi på bilden av Jesus så kan hans 

påstådda mirakel uppfattas som gudomliga, bilden av Jesus mirakel diskuteras längre fram. 

 

En av de stora skillnaderna mellan bilden av Jesus och hans lärjungar och sekter, är valet av 

medlemmar. I Wilson klassificering så väljer sekten själv sina medlemmar, de potentiella 

medlemmarna söker sig i och för sig till sekten men det är sekten som avgör om de vill ta upp 

medlemmen i gemenskapen eller inte, detta sker då ofta med initieringsriter. Eftersom sekter 

är slutna enheter så välkomnar de ibland inte främlingar som vill bli medlemmar i sekten.56 

Baserat på detta resonemang så kan vi se att det finns en tydlig skillnad mellan Jesus och hans 

lärjungar och ”vanliga” sekter. Vem som helst fick följa Jesus. Det spelade ingen roll om 

individen var fattig rik, syndare eller inte etc. Enligt Jesus så är ingen förlorad och alla som 

ville följa honom kunde nå himmelriket. Jesus välkomnade alla i sin gemenskap förutsatt att 

de följde hans regler.57

                                                           
54 Sanders, E P (1995) The historical figure of Jesus. sid 238. 
55 Matteus 4:23-5. 
56 Wilson B, (1970) Religiösa sekter sid 13. 
57 Matteus 4. 
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4.2 Thaumaturgisk sekt? 
Vi skulle kunna beskriva thaumaturgin som ett sätt att kontrollera personer eller föremål med 

hjälp av magi. Thaumaturgiska sekter är till skillnad från andra typer av sekter mer inriktade 

på det övernaturliga så som mirakel och underverk. Detta leder till att en thaumaturgisk 

sektledare i större utsträckning än andra sektledare tillskrivs övernaturliga krafter av sina 

anhängare. Thaumaturgen är ofta en person i byn som utför dessa mirakel och med tiden så 

växer han långsamt in i rollen som Messias.58 Samhället i övrigt är ganska ointressant för 

thaumaturgiska sekter. Det är individen som står i centrum och det är runt individen som 

allting kretsar. Denna individualism gör att thaumaturger inte kan kräva politisk makt, det är 

också sällan som han/hon gör det. Därför finner vi ofta thaumaturger på positioner i samhället 

som är posterade långt ifrån makten59. 

 

Wilson hävdar att sekter som är helt thaumaturgiska är av relativt sent ursprung. Det som har 

fått thaumaturgin att anta en sekteristisk form i världen idag har varit individers behov av 

skydd och önskan att vinna prestige även utanför det lokala området.60 Detta har blivit möjligt 

med den ökade mobiliteten. Thaumaturgin erbjuder tröst och trygghet genom att påstå sig 

bota sjukdomar, blidka andarna samt lugna individen inför sin egen död.61 Framförallt i 

västerlandet är dessa sekter i första hand inriktade på att försäkra människor om att döden 

endast innebär en förflyttning till ett annat plan.62

 

Vid en närmare granskning av Wilsons klassificeringar så ser vi att beskrivningen av den 

thaumaturgiska sekten påvisar flest likheter med bilden av Jesus och hans lärjungar. Som 

nämndes så är det i vår tid tröst och skydd som många individer söker genom ett medlemskap 

i sekten. Jesus erbjöd också sina lärjungar tröst och hopp. Han erbjöd dem även frälsning och 

en försäkran att de skulle hamna i himmelriket efter döden.63 Med dessa likheter skulle vi 

kunna hävda att Jesus framställs som en thaumaturgisk sektledare. Wilson själv hävdar också 

att Jesus var en thaumaturg, en undergörare.64

 

                                                           
58 Wilson B (1974) Magic and the Millennium sid 134. 
59 Wilson B. (1973) Magic and the Millennium sid 134. 
60 Wiloson B, (1970) Religiösa sekter. sid 168. 
61 ibid, sid 168. 
62 ibid, sid 169. 
63 Matteus 13. 
64 ibid, sid 45. 



 15

Thaumaturgin, som nämndes tidigare, är personlig och lokal samt att mirakel är det viktigaste 

medlet för att värva medlemmar. Vid en närmare granskaning av mirakel så visar det sig att 

många forskare har tittat närmare på hur evangelierna framställer Jesus mirakel. 

 

Sanders är en av dem och han hävdar att Jesus använde sig mycket av mirakel i sina 

predikningar. Därav skulle en enkel förklaring till Jesus många anhängare vara att ett stort 

antal individer såg hans mirakel, förundrades och ville följa honom. Sanders argumenterar 

dock i motsatt riktning. Han menar att mirakel var relativt vanliga under Jesus tid och att det i 

sig inte kunde ha varit den avgörande faktorn när Jesus lärjungar bestämde sig att följa 

honom.65 Utifrån Sanders resonemang är det troligare att anta att Jesus lärjungar följde honom 

på grund av hans karisma. Detta kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Vidare så är 

Sanders personligen kritisk till de påstådda miraklen. Han menar att de antingen är påhittade 

eller kraftigt överdrivna.66 Hurvida miraklen är sanna eller inte är en annan diskussion som 

inte kommer att fördjupas mer här, men en individ som är skeptisk till mirakel skulle från en 

modern psykologisk synvinkel kunna hävda att de botade individerna led av psykosymatiska 

problem. 

 

Theissen beskriver även han Jesus mirakel. Han hävdar att de mirakel som Jesus utförde var 

det centrala i hans aktivitet.67 Med detta resonemang så skulle vi kunna utveckla Wilsons 

uppfattning att Jesus framställs som en thaumaturg till att han var en thaumaturgisk 

sektledare. I Wilsons definition så säger han att ledaren i en thaumaturgiska sekter är som 

lärare gentemot sina studenter. Många hävdar att Jesus framställs precis så, som en lärare i sitt 

förhållande till sina lärjungar. Detta skulle ytterligare kunna stödja ett antagande att Jesus 

framställs som en thaumaturgisk sektledare. 

 

Som nämndes tidigare i Wilsons beskrivning av en thaumaturgisk sekt så är medlemmarna i 

en sådan sekt mer intresserade av faktiska erfarenheter än teoretiska formuleringar. Tittar vi 

på hur många av Jesus anhängare framställs i bibeln så ser vi att många individer är mest 

fokuserade på Jesus förmåga att hela. En stor del av Matteusevangeliet beskriver Jesus när 

han vandrar omkring, predikar och använder magi.68

 
                                                           
65 Sanders, E.P (1995) The historical figure of Jesus. sid 164. 
66 ibid, sid 136. 
67 Thiessen, G Mertz A (1999) The historical Jesus: a comprehensive guide. sid 281. 
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4.3 Lärjungarna 
Med resonemanget ovan så skulle vi alltså kunna hävda att Jesus framställs som en 

thaumaturg och kanske till och med en thaumaturgisk sektledare. Kan vi då kalla hans 

lärjungar för sektmedlemmar? Som nämndes tidigare är sekter frivilliga organisationer och 

sektmedlemmar söker sig till sekter av fri vilja. Vi har redan konstaterat att Jesus inte 

avvisade någon medlem utan att de individer som vill får följa honom. Bilden av Jesus 

lärjungar är att de frivilligt väljer att följa honom.69

 

Theissen nämner tre olika typer av beskrivningar på hur Jesus kallade sina lärjungar i 

evangelierna: 

1. The Markan type: Jesus kallar sina lärjungar enbart med hjälp av sin auktoritet.70 

2. The Logia source: Jesus lärjungar följer honom av sin egen fria vilja men han testar deras 

engagemang.71 

3. The Johannine type: De följer Jesus för att andra, ofta släktingar har tagit med dem.72 

The Markan type visar på intressanta kopplingar till Webers teorier om karisma. Jesus blir 

tillskriven karisma av sina blivande lärjungar och de följer honom pga av hans karisma. The 

Logia type, visar kopplingar till Frisks beskrivning av anslutningsteorier. Individer ansluter 

sig till sekter av fri vilja men barn blir ofta introducerade via sina föräldrar.73

 

Sanders har också studerat hur lärjungarna kom att följa Jesus så till synes utan eftertanke. 

Han menar att det verkar som om evangelisterna är eniga om att Jesus misslyckades med att 

värva sina medlemmar i Nasaret. Han var helt enkelt för välkänd och folk frågade mest om 

hans föräldrar istället för att lyssna på hans budskap. Därför så gick han till Kapernaum för att 

kalla sina lärjungar.74 De första han kallade var Simon, som kallas Petrus och hans bror 

Andreas. De båda var ute och fiskade med nät. Både Petrus och Andreas lämnade genast sina 

nät och följde honom.75 Senare träffade de Jakob och Johannes som var ute med sin far och 

lagade nät. De lämnande både nät och far bakom sig och följde Jesus.76

 

                                                           
68 Matteus. 7-16. 
69 Matteus 4. 
70 ibid, sid 214. 
71 ibid, sid 214. 
72 ibid, sid 214. 
73 Wilson, B (1970) Religösa sekter sid 28-29. 
74 Sanders, E.P (1995) The historical figure of Jesus. sid 118. 
75 ibid, sid 118. 
76 ibid, sid 118. 
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Vi får väldigt lite information i evangelierna, och Matteusevangeliet i synnerlighet om vad 

som egentligen hände när Jesus kallade sina lärjungar. Sanders menar dock att det är troligt att 

anta att de ”kallade” på något sätt borde ha vetat vem Jesus var sedan tidigare.77 Han hävdar 

också att bitar är bortplockade i Matteus evangeliet, men i Lukas evangeliet finns vissa 

detaljer som talar om varför de ”kallade” så villigt följde Jesus.78 Två av anledningarna skulle 

vara att de såg mirakel och att de fick ovanligt mycket fisk.79 Sanders beskriver ett tillfälle när 

Petrus frågar Jesus vad de skulle få för belöning för att lämna allt bakom sig. Jesu svarade då 

att i den nya tiden så kommer hans lärjungar att bli domare över Israels tolv stammar. Övriga 

som lämnar sina familjer bakom sig i Jesus namn kommer att få hundrafalt igen och evigt 

liv.80 Här finns en intressant koppling till Wilsons beskrivning av frälsning som något centralt 

i människors liv. Som nämndes tidigare så anser Wilson att frälsning alltid skall ses som en 

motivering till religiös kult. Vi skulle kunna hävda att Jesus lockar sina blivande medlemmar 

med evigt liv och frälsning. 

 

Lofland och Starks två typer av omvändelse skulle kunna appliceras på dem som följde Jesus. 

Som Matteusevangeliet beskriver dem så skulle vi kunna påstå att de fanns individer som 

både passar in på verbal och total omvändelse. Verbal omvändelse var vanlig när Jesus 

utförde sina mirakel.81 Hans lärjungar står för den totala omvändelsen, både genom handling 

och genom engagemang. 

 

Beckfords uppdelning av sektmedlemmar är intressant när den appliceras på bilden av Jesus 

lärjungar. Det är ganska tydligt att Jesus lärjungar kommer att tillhöra de som Beckford kallar 

för hängivna. Deras hängivelse till Jesus är total. Den kontakt med icke medlemmar de har är 

enbart för att predika. De ser alla icke medlemmar som potentiella medlemmar. För att bli en 

fullvärdig lärjunge så var de som följde Jesus tvungna att ge bort alla sina ägodelar.82 

Fattigdom hörde till livet som lärjunge. Den stora skillnaden är dock att Jesus lärjungar inte 

isolerade sig inte på samma sätt som Beckfords definition antyder att hängivna gör. De 

vandrade omkring och talade med människor både under Jesus livstid och många forskare tror 

att de även vandrade omkring efter Jesus död. Lärjungarna tappade visserligen kontakten med 

sina familjer, men om det berodde på att familjerna kände sig svikna och hade svårt att klara 
                                                           
77 ibid, sid 119. 
78 ibid, sid 120. 
79 ibid, sid 120. 
80 ibid, sid 118. 
81 Matteus. 15-16. 
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sig eller om lärjungarna bröt kontakten vet vi inte så mycket om. Familjerna som blev kvar 

kunde ofta få problem. Holmberg hävdar att det ofta blev problematiskt för dem eftersom 

försörjningsbördan ofta blev betungande och den sociala tryggheten sattes på prov.83 Denna 

exklusivitet som Jesus verkar ha krävt är som nämndes tidigare vanlig för många olika typer 

av sekter. 

 

De individer som valde att inte följa Jesus såg honom som arrogant och de ansåg det högst 

opassande att han utsåg sig själv till Guds son.84 Dessa individer hävdade att han utövade 

hädelse. Precis som sekter i dag så ser majoriteten av icke medlemmar med rädsla och oro på 

sekten som finns i deras närhet. Många sektmedlemmar känner sig hotade och vissa sekter 

isolerar sig för att leva utanför samhället.85

 

4.4 Jesus som ledare 
Som diskuterades ovan så anser Weber att karisma är ett av de avgörande dragen hos en 

sektledare. Han menar vidare att Jesus ord ”det är skrivet […] Men jag säger till dig”86 är 

själva kärnan i en karismatisk auktoritet. Applicerar man Webers teorier om karisma på Jesus 

i hans samtid så skulle man kunna påstå att Jesus var en väldigt karismatisk person. Denna 

karisma är i sig inte synonymt med sektledare men det är enligt Weber en stark indikation på 

att individen som besitter denna karisma är/skulle kunna vara en potentiell sektledare. 

 

Enligt Thiessen hade Jesus en obeskrivlig aura som både provocerade och lockade hans 

samtid.87 Han provocerade sin egen familj så att de trodde att han var galen. Episoden när 

Jesus kallar sina första lärjungar som diskuteras ovan skulle också kunna visa på Jesus 

karisma. Sanders hävdar att Jesus kräver total lydnad av sina anhängare. Ett tydligt exempel 

på detta är när Jesus ber en man att inte begrava sin far, utan att istället följa honom.88

 

I Wilson klassificering så står medlemmarna i en thaumaturgisk sekt i samma relation till 

varandra som lärare och student. Enligt Holmberg så finns det ingen som förnekar att Jesus 

                                                           
82 Theissen, G. (1978) The first followers of Jesus: a Sociological Analysis of the Earliest Christianity sid 12. 
83 Holmberg, Bengt (2001) Människan och mer. Jesus i forskningens ljus. sid 24. 
84 Sanders, E. P (1995) The historical Jesus. sid 238. 
85 Wilson, B (1970) Religösa sekter. Sid 46. 
55 Stevens, Price (2000) Prophets cults and madness. sid 5. 
87 Theissen, G. (1978) The first followers of Jesus: a Sociological Analysis of the Earliest Christianity sid 12. 
88 ibid, sid 215. 
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var en lärare.89 Han undervisade offentligt och attraherade många män och kvinnor. Vissa 

valde att vandra med honom för att lära på heltid andra var mer tillfälliga lyssnare.90 Jesus 

stöpte om sina lärjungar till den form han ville att de skulle ha. Sanders gör ett intressant 

påpekande angående Jesus sätt att lära ut sina kunskaper. Han krävde inte att hans lärjungar 

skulle studera bibeln med honom, han krävde desto mer, att de skulle lämna allt de ägde och 

alla nära och kära för att följa honom och för att få sin plats i himmelriket.91

 

4.5 Jesus självuppfattning 
Mycket forskning har gjorts om hur evangelierna framställer Jesus bild av sig själv. Även om 

forskarnas åsikter går isär så verkar de vara eniga om att Jesus på ett eller annat sätt 

uppfattade sig själv som en frälsningshistorisk gestalt. Vissa forskare hävdar att han såg sig 

själv som Messias samtidigt som andra inte går lika långt i sitt resonemang.92

Stevens och Price argumenterar för att vi i evangelierna kan se att Jesus är helt övertygad om 

att han är Messias.93 Strauss håller med tidigare nämnda forskare när han hävdar att Jesus om 

och om igen påtalade att han var Messias.94 Strauss menar att det var efter att Jesus hade blivit 

döpt av Johannes döparen som han började kalla sig för Messias. En av anledningarna till 

detta skulle kunna vara att Johannes faktiskt sade till Jesus att det var han som borde bli döpt 

av Jesus istället för vice versa. 

 

Enligt Sanders så var Jesus övertygad om att han var Messias därför hade han inga problem 

med att kalla sig för Guds son. Som Guds son så hade han rätt att agera utifrån Guds vilja. 

Jesus var också övertygad om att Gud snart skulle skapa en helt ny värld. Jesus lovade att de 

som följde honom skulle ha en plats i Guds rike.95

 

Denna bild av Jesus har fått nutida forskare att fundera över Jesus psykologiska tillstånd. 

Holmberg menar att vi kanske skall sluta att se Jesus som förnuftig och ädel och istället ställa 

oss frågan om han egentligen framställs som galen?96 Galenskap definierar Holmberg i detta 

samanhang utifrån ett sociologiskt perspektiv där galenskap är definierat av omgivningen och 

                                                           
89 Holmberg, B (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus sid 119. 
90 ibid, sid 119. 
91 Sanders, E. P (1995) The historical figure if Jesus sid 238. 
92 Holmberg, B. (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus. sid 122. 
93 Stevens, Price J (2000) Prophets cults and madness. sid 43. 
94 Strauss, F (1972) Jesus critically examined. sid 284. 
95 Sanders, E. P (1995) The historical Jesus. sid 238. 
96 Holmberg, B (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus. sid 95. 
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ett socialt utanförskap. Steven och Price är inne på samma diskussion när de hävdar att Jesus 

visar tydliga tendenser på schizofreni.97 I sin bok Prophets cults and madness ställer de sig 

frågan om profeter och sektledare skulle kunna diagnostiseras som schizofrena. Deras slutsats 

är den samma som med Jesus, att de finns en grå zon och att profeter oftast inte är schizofrena 

men att de inte är helt ”normala” heller. Författarna menar att psykiatrin kanske behöver nya 

sätt att diagnostisera profeter och sektledare.98

 

4.6 Familjens betydelse 
Enligt Holmberg så bestod Jesus familj av mor far samt minst sju syskon. Han hävdar vidare 

att evangelisten Matteus tar för givet att Betlehem var Josef och Marias ursprungliga hemort 

och att det var hotet mot Jesus liv som gjorde att de var tvungna att fly.99 Holmberg menar att 

utifrån bibeln så kan vi dra slutsatsen att Jesus familj var en konservativ landsbygdsfamilj.100 

När Jesus hade lämnat sin familj och börjat predika så hävdar Thiessen att vid ett tillfälle så 

kom Jesus mor, bror och syster för att hämta hem Jesus eftersom de trodde att han var tokig. 

Han följde dock inte med utan lade en ny betydelse i ordet familj. ”den som gör som Gud vill 

är min syster och min mor”101 Det visade sig senare att många av Jesus släktingar senare kom 

att återfinnas i kristna samfund.102

 

Sekter är ofta negativ till medlemmens biologiska familj. Som nämndes ovan så ser många 

sekter till att kontakten bryts helt och hävdar att medlemmen har fått en ny familj. När Jesus 

döper sig hos Johannes döparen så distanserar han sig tydlig från sin familj. Han lämnar sin 

hemby, sitt yrke och han blir en kringvandrande predikant.103 Därav skulle vi kunna ställa oss 

frågan om Matteus beskriver Jesus som negativ mot vanligt familjeliv. Längre fram så ersätter 

han faktiskt sin biologiska familj med sina lärjungar. Holmberg hävdar att så inte är fallet. 

Han menar att evangelietraditionerna vittnar om att Jesus såg familjen som något gott. 

Samtidigt säger han att vi nog får acceptera att Jesus hade en paradoxal hållning till familjen 

och det måste vi se som ett historiskt faktum.104

 

                                                           
97 Stevens, Price J (2000) Prophets cults and madness. sid 46. 
98 ibid, sid 46. 
99 Holmberg, B (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus sid 19-20. 
100 ibid, sid 21. 
101 Thiessen, G Mertz A (1999) The first followers of Jesus: a comprehensive guide sid 218. 
102 Thiessen, G Mertz A (1999) The first followers of Jesus: a comprehensive guide. 
103 Holmberg, B (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus sid 22-23. 
104 Holmberg, B (2001) Människan och mer, Jesus i forskningens ljus sid 30. 
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4.7 Jesusforskningen i dag 

Jesusforskningen har en lång historia med olika trender. Enligt Holmberg är Jesus forskningen 

i dag inne på en s.k. ”third quest”. Han menar att trots att Jesus forskningen varit misslyckad 

under 1900-talets andra hälft så befinner den sig i en ny fas idag (third quest). Den är mer 

präglad av optimism till att verkligen kunna veta vad Jesus sade och gjorde idag än vad den 

har varit tidigare.105 Idag är forskarnas bild av Jesus mer lik evangelisternas bild. Holmberg 

menar också att även om det inte finns en ”forskningens Jesus” utan många så skall man inte 

överdriva mångfalden eftersom det finns en vetenskaplig samstämmighet dem emellan.106 

Kortfattat kan vi säga att bilden av Jesus i Jesus forskningen idag är att Jesus var mer judisk 

än universell, mer undergörare och befriare än lärare. Han var politisk och en rörelseskapare. 

Han var en provokativ profet som offrade sig själv för gudsrikets skull.107 Holmberg hävdar 

vidare att forskare idag är mer benägna att tillskriva Jesus underverk och makalösa 

självanspråk än var de var för 100 år sedan.108

 

                                                           
105 ibid, sid 183. 
106 ibid, sid 225. 
107 ibid, sid 225. 
108 ibid, sid 225. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

När jag påbörjade detta arbete så visste jag mycket lite om sekter och Jesus. Som jag sade i 

min syftesbeskrivning så ville jag finna eventuella kopplingar till bilden av Jesus och hans 

anhängare och dagens forskning på sekter. Kanske till och med se om jag kunde ta steget ut 

och hävda att Jesus faktiskt framställs som en sektledare i Matteusevangeliet. 

 

Jag tycker nog att jag funnit intressanta kopplingar inom forskningen på sekter och bilden av 

Jesus. Vi skulle faktiskt kunna hävda att Jesus framställs som en sektledare för oss idag. 

Precis som sektledare i vår tid så uppmanar han sina lärjungar att följa honom och han manar 

till motstånd mot det samhälle som de lever i. Han erbjuder de som följer honom en väg till 

frälsning och till himmelriket. Exklusivitetskravet som Jesus ställer på sina lärjungar skulle 

även många sektledare idag kräva. Jesus lämnar sin familj för att vandra runt och predika, och 

hans familj ansåg att han var galen. Jag skulle anta att det är relativt vanligt att familjer till 

sektledare antingen ansluter sig eller tar avstånd till sina barn. Därav skulle vi faktiskt kunna 

säga att Jesus och hans lärjungar bildade en sekt eftersom han uppfyller många av de kriterier 

som Wilson har ställt för en sekt. Jesus och hans lärjungar fyller också många av de kriterier 

som Frisk tillsammans med andra forskare ställer på potentiella sektmedlemmar. 

 

Det finns dock som jag ser det, viktiga skillnader mellan bilden av Jesus och andra sektledare. 

Jesus framstår som mer ödmjuk än andra sektledare. Från en aspekt skulle man kunna hävda 

att Jesus krävde kärlek och inte lydnad av sina lärjungar. Från ett psykologiskt perspektiv så 

är sekter ofta destruktiva för den enskilda individen. Eftersom den enskilda individen ofta blir 

stigmatiserad och inte kan komma ur sin situation. Så som Matteusevangeliet framställer 

Jesus lärjungar så tror inte jag att de egentligen kände sig tvingade att följa eller stanna hos 

Jesus. 

 

En annan skillnad är att många sekter isolerar sig och medlemmarna träffar väldigt få icke 

medlemmar. Jesus och hans lärjungar gjorde tvärtom. De gick ut bland folket för att predika. 

En annan signifikant skillnad är att alla som ville kunde följa Jesus. Han hade inga 

initieringsriter som sekter ofta har. Han krävde dock att de skulle lämna allt de ägde och leva i 

fattigdom, men som det framställs så blev ingen nekad att följa honom. 
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Resonemanget att Jesus bildade en thaumaturigisk sekt har därför som jag ser det ganska stora 

brister. Likheter finns, och ibland är de ganska påfallande samtidigt som jag nog inte tycker 

att bilden av Jesus riktigt uppfyller så många kriterier i Wilsons definition att vi kan säga att 

Jesus var en thaumaturgisk sektledare. Vi kan påstå att han framställs som en thaumaturg som 

Wilson gör, men det betyder inte i sig att han bildade en thaumaturgisk sekt. 

 

Ett problem som uppkom när jag började jobba med bilden av Jesus var att det inte finns 

några sekundära källor. Det är evangelisterna som har skrivit ner evangelierna. Vi vet inte vad 

de har utelämnat eller lagt till. Därför anser jag att det är svårt att egentligen värdera det vi får 

fram, det är antagligen därför som Jesus forskningen alltid har spretat åt alla möjliga olika 

håll. 

 

För att återknyta till sekter så skulle jag vilja avsluta med att hävda att Jesus, från vissa 

aspekter skulle kunna framställas som en sektledare för oss i vår samtid men att vi stöter på 

lite för många problem när vi försöker att tillämpa en nyare teori, skapad för vår samtid, på en 

fiktiv eller kanske en historisk person. 
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1. INLEDNING



Bilden av Jesus är väldigt personlig och individuell. Många forskare har vänt och vridit på de olika bilderna av Jesus liv. När jag i min egen religionsutbildning läste om Jesus i evangelierna så blev jag förundrad över hans bristande respekt, som jag såg det, för sina lärjungar samtidigt som han visade stor kärlek till andra människor. Jag tyckte också att så som Jesus framställdes i bibeln så visade han många gemensamma drag som vi idag tillskriver sektledare. Skulle vi verkligen kunna hävda att Jesus framställs som en sektledare i evangelierna? Detta väckte mitt intresse för sekter och jag insåg att jag egentligen inte visste så väldigt mycket om vare sig sekter eller sektledare. Jag visste inte speciellt mycket om Jesus forskningen heller därför så valde jag att arbeta med detta ämne.

1.1 Disposition av uppsatsen


Jag har lagt upp uppsatsen så att jag först börjar med att definiera ordet sekt. Jag har använt mig av Bryan R. Wilsons klassificering av sekter som en utgångspunkt. Jag har även använt mig av Max Webers, James Beckfords och Liselotte Frisks arbeten för att belysa specifika aspekter på sektledare och sektmedlemmar.

Därefter har jag gått in på bilderna av Jesus. Är det möjligt att koppla beskrivningarna av sekter till bilderna av Jesus? Analysen börjar med en diskussion om hur Jesus valde sina lärjungar. Därefter diskuterar jag eventuella likheter med Jesus framställda mirakel och en thaumaturgs. Vidare så har jag gått igenom hur Jesus framställs som ledare. I den diskussionen ligger tyngdpunkten på bilden av Jesus karisma. Jag har diskuterat hur Jesus självuppfattning beskrivs; uppfattade Jesus sig som Messisas? Vidare så tittar jag närmare på Jesus lärjungar. Hur han kallade dem, och hur det kom sig att de följde honom så tillsynes lättvindigt. I mina diskussioner har jag försökt att dra paralleller mellan NT forskares bilder och min tidigare beskrivning av sekter och dess ledare. Jag har gjort en kortfattad beskrivning av Jesus forskningen idag och sist i uppsatsen finns en avslutande diskussion.


1.2 Syfte


Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur dagens forskning definierar sekter och deras ledare. Sedan vill jag jämföra dessa definitioner av sekter/sektledare och de bilder som framställs av Jesus i Matteusevangeliet. Jag vill även undersöka om det är möjligt att Jesus lärjungar skulle kunna betraktas som sektmedlemmar.


1.3 Avgränsning


Eftersom forskningen på sekter är mycket omfattande så är en avgränsning nödvändig. Av utrymmesskäl har jag därför valt att enbart använda Bryan Wilsons klassificering av sekter. Under min behandling av sektledare så har jag valt att kortfattat beskriva Max Webers teori om karisma. Vid genomgången av sektmedlemmar så har jag valt James Becketts uppdelning. Jag har valt att titta på bilderna av Jesus i Matteusevangeliet. Jag valde Matteus eftersom jag var tvungen att begränsa mig till ett av evangelierna för att kunna arbeta med de många Jesus bilderna. Vissa forskare som jag har hänvisat till kan dock ha använt sig av andra evangelister.


2. METOD


2.1 Metoddiskussion

Uppsatsen är en kvalitativ och hermeneutisk uppsats. Uppsatsen börjar med en deskriptiv del där jag redogör för tidigare forskning på sekter. För att kunna koppla denna deskriptiva del till bilder av Jesus i min senare analys så har jag även diskuterat sektmedlemmar, sektledare samt anslutningsprocesser.

I fokus för hermeneutiken står förståelse: Hur och är det möjligt att förstå och tolka innebörden i en text. Utgångspunkten är att är att forskaren uppnår kunskap om en människas eller en texts meningsbakgrund genom inlevelse.
 Växlingen mellan del och helhets perspektivet är avgörande. Delen kan enbart förstås i relation till helheten, denna måste i sin tur förstås genom de olika delarna.
 Mitt arbete har växt fram utifrån den hermenuetiska spiralen.
 Eftersom jag är färgad av mina egna åsikter om Jesus så kommer de att lysa igenom i min uppsats och förståelsen kommer från inlevelse.


3. LITTERATURGENOMGÅNG


3.1 Psykologisk och sociologisk forskningstradition på begreppet sekter

Ordet sekt är ett omfattande begrepp som är svår definierat. Sekter och deras dynamik kan analyseras från ett psykologisk eller ett sociologiskt perspektiv. Enbart inom psykologin finns många olika inriktningar beroende på vilket perspektiv forskaren har:

Det biologiska perspektivet som försöker att förstå människans handlingar genom de fysiska processer som ständigt pågår i hennes kropp. Det psykodynamiska perspektivet lägger tyngdpunkten på individens personlighet och tidigare erfarenhet, ofta från tidig barndom. Det kognitiva perspektivet intresserar sig för hur vi bearbetar och tolkar inkommande information. Det sista perspektivet som jag tar upp är det behavioristiska som intresserar sig för vår sociala miljö och hur den är med och formar våra handlingar.
 Gemensamt för dessa perspektiv kan sägas att inom psykologin så fokuseras det på individens personlighet. Även inom sociologin är sekter ett populärt forskningsområde. Många forskare har olika definitioner på ordet sekt beroende på hur de avser att applicera dem. Det är viktigt att poängtera att det är relativt vanligt att forskare blandar det sociologiska och det psykologiska perspektivet i sin forskning. Utifrån dessa traditioner inom psykologi och sociologi har sedan religionspsykologi och religionssociologi växt fram.

Människans vilja att förstå världen omkring henne har fått sig i utryck genom religionen. En sekt är en grupp som mycket lite påverkas av övriga samhället.
 En sekt är baserad på en sektledare som påstås ha gudomliga krafter.
 Det är ofta en grupp individer som har samlats till samma trossystem och de har samma värdegrund.


3.2 Bryan Wilsons definitioner och klassificering av sekter


Bryan Wilson har gjort en klassificering på olika typer av sekter. En djupare beskrivning av hans klassificering av sekter följer nedan men allmänt argumenterar Wilson att frälsning alltid har varit något centralt i människors liv.
 Han menar att svaret på frågan om frälsning alltid skall ses som en motivering till en religös kult.
 Hur denna frälsning sedan uppnås är olika inom olika sekter.

Sekten kan också ses som en proteströrelse, ofta är denna protest riktad mot samhället som den existerar i.
 Enligt Wilson är sekten totalitär, egalitär och den erkänner inga skillnader i engagemang.
 Sekten kräver total hängivelse av sina medlemmar. All annan religös tillhörighet är otänkbart inom sektens ramar. Sekter gör även anspråk på att vara en elit, vilket leder till att många sekter tycks ha en fallenhet för exklusivitet.
 Wilsons klassifikationssystem gäller för rörelser som både utvecklas inom och utom den kristna traditionen. Grunden till hans klassificeringar är rörelsernas ”respons till världen”.
 ”Världen” i det här fallet är samhället med dess kultur, struktur, det onda, det goda och hur vi når frälsning. Sektmedlemmen söker andra vägar till frälsning än att acceptera den sekulära världen eller genom kyrkan.
 Wilson beskriver sju olika typer av sekter;


1. Konversionistisk eller omvändelsesekter: De strävar efter att ändra människors sinnen. Människan kan inte bli frälst med hjälp av något redskap, såsom en präst eller ritualer. Hon behöver ”hjärtats upplevelse” det är endast när en individ haft en sådan upplevelse som samhället kan hoppas på bättring.
 Enligt dessa sekter kan frälsningen enbart nås genom omvändelse, väckelsemöten är vanliga hos denna typ av sekter.
 Som exempel kan pingstvännerna nämnas.


2. Revolutionistiska eller transformativa sekter; hävdar att världen är ond. Den enda utsikten till frälsning är att genom övernaturliga krafter skapa en fullständig förstörelse av världen och den sociala ordningen.
 Dessa sekter menar att ingenting kan förbättra den bestående ordningen och de sanna troende kommer att undantas när Gud själv beordrar omstörtningen av Guds skapade värld.
 Jehovas vittnen är ett exempel på en revolutionistisk eller transformativ sekt.


3. Introversionistiska sekter: De ser också världen som ond men de drar sig istället tillbaka till ett liv i inre helighet. Istället för att hävda att människan måste ändras så vänder dessa sektmedlemmar andra människor ryggen. De hoppas på det sättet kunna skydda sin egen helighet. Samfundet är den enda platsen för frälsning. Detta leder ofta till att dessa sekter skapar ett separat samhälle.
 Som exempel kan Hutteriterna nämnas.


4. Manipulativa sekter: De anser sig ha en särskild och ibland speciell väg till frälsning. De menar att frälsning är möjlig i denna värld och det onda kan besegras med hjälp av olika tekniker.
 Deras Gud är inte en befriare utan en abstrakt ide med en stark genomslagskraft som människorna kan använda till sitt eget gagn i denna värld. De troende undviker inte heller denna värld. De lär sig skriftens sanningar på ett speciellt sätt och de överger allt mer dess bokstavliga mening till förmån för att istället betona helbrägdagörelsen och den gudomliga insiktens seger över ond erfarenhet.
 Till denna grupp räknas ex New Thought och Scientologi kyrkan.


5. Thaumaturgiska sekter tror på orakel och underverk. Individens största intresse är att bli av med sjukdomar såväl fysiska som mentala. Frälsning vinns genom övernaturliga ingripanden som nästan magiskt upphäver orsakslagarna.
 I en thaumaturgisk sekt så är det inte ett primärt mål att hela världen skall frälsas, utan det viktiga är att individen känner trygghet och lugn, medlemmarna kräver direkta resultat. Frälsningsverksamheten är därför personlig och lokalt begränsad.
 Medlen för att vinna frälsning är inte allmänt tillgängliga, därför kan de inte heller beskrivas generellt.
 Thaumaturgin har alltid utgjort ett hot mot prästväsendets monopol. Thaumaturgiska sekter är mer intresserade av faktiska erfarenheter än av teoretiska formuleringar. Magi, mirakel och orakel används ofta för att uppnå dessa faktiska erfarenheter.


6. Reformistsekter: Dessa sekter är relativt sällsynta. Målet är att förbättra en social organisation genom religiösa insikter som är sektens egendom. Sekten är fristående och oberoende för att bättre kunna framställa sina kommentarer och kritik gentemot det samhälle som de vill förändra.
 Sektens egen avskildhet är ofta en fråga om tradition som har förvandlats till den djup känsla av etisk förpliktelse. De når frälsning om de tillämpar en etik som människorna skall leva efter.
 Enligt Wilson finns bara ett exempel på en fullt utvecklad reformistsekt; The Society of Friends d.v.s. kväkarna.


7. Utopiska sekter: De vill vinna frälsning i samhället. För att detta skall vara möjligt måste hela samhället förändras. Det är människor som verkar enligt Guds regler som skall skapa detta nya samhälle.
 De drar sig undan från världen för att skapa en samhällelig organisation för frälsning.
 Som exempel på en utopisk sekt kan Oneidasamfundet nämnas.

I verkligheten menar Wilson att många sekter kan tillhöra flera av dessa punkter samtidigt. Han menar vidare att många av de sekter som uppstår i utvecklingsländerna är antingen thaumaturgiska eller revolutionistiska. De övriga, konversionistiska, revolutionistiska, introversionistiska och manipulativa är som mest framgångsrika i västvärlden.


3.3 Sektledaren

Max Webers teori om karisma fick stor genomslagskraft när den publicerades och den används fortfarande av många forskare. Weber ställer den karismatiska strukturen mot den rationella eller byråkratiska strukturen. Han menar att den karismatiska rörelsen riskerar att bli ett övergående fenomen. För att motverka detta måste denna rörelse förändras till en rationell form och en strukturell byråkrati.

Appliceras dessa teorier på ledare så menar Weber att karisma är en viktig till och med den avgörande egenskapen om en person skall kunna bli sektledare eller inte. Karisma är enligt Weber en extraordinär kvalité hos vissa individer.
 Dessa kvalitéer är inte tillgängliga för ”vanliga” människor och de har ofta drag av det övernaturliga samt att de är sprungna ur gudomlig kraft. Karisma är ingenting en individ kan hävda att han har. Den blir han tillskriven av sina anhängare.


Weber delar in karisman i två; Genuin eller förstahandskarisma samt institutionell eller andrahandskarisma. Den förstnämnda är en intensiv, revolutionär kraft som återfinns i tider av social oro. Den andra kategorin, institutionell eller andra hands karisma är tillskriven en person för dennes roll i samhället. En icke karismatisk ledare kommer inte att tilldra sig några anhängare. Det spelar ingen roll hur hans pedagogiska skolning är.


Karismatisk auktoritet har t.ex. en profet han ”härskar” över sina följeslagare som fogar sig inför tron på denna kvalité som denna individ besitter.


3.4 Sektmedlemmar


Medlemmarna samlas kring en stark ledare. När de väl har ingått i sekten så förväntas de som sektmedlemmar att vara lojala. Skulle en sektmedlem missköta sig försvinner hans medlemskap och han blir utesluten i gruppen. Sekten kräver total exklusivitet. För att vara lojal krävs ett personligt engagemang och sekten erkänner inga skillnader i engagemang.


James Beckford menar att olika sekter har olika relationer till samhället. Detta medför att de behöver olika strategier för att rekrytera nya medlemmar.
 Beckford har utifrån detta resonemang gjort en modell av sektmedlemmar där han har två indelningsgrunder: Det handlar om rörelsernas yttre relationer till samhället och rörelsernas inre relationer som visar hur medlemmarnas förhållande till varandra ser ut.
 I modellen för inre relationer har Beckford gjort en indelning på fem medlemstyper. Liselotte Frisk har i sin avhandling redogjort för tre av dessa som hon anser vara de viktigaste; den hängivna, adepten och klienten.


1. Hängivna: Ofta krävs total hängivelse under någon form av auktoritet. De lever ofta enbart med medlemmar och ser till att kontakten med icke medlemmar förloras. Medlemmarna lever ofta kollektivt och har få eller inga personliga ägodelar.


2. Adepten: Umgås både med medlemmar och icke medlemmar. Rörelsen inskränker mindre på medlemmens liv. Adeptens engagemang är således mindre än den hängivnes.


3. Klienten: Rörelsen har ett litet inflytande i klientens liv. Det är rörelsen instrumentella syften som är intressant för klienten.


3.5 Anslutningsteorier/rekrytering av nya medlemmar


Anslutningsteorierna är många både inom psykologin och sociologin men ofta så kombineras de båda perspektiven.
 Frisk har tagit upp de vanligaste faktorerna som beaktas i anslutningsteorier. Individen har ofta karaktärsdrag som gör honom till en potentiell medlem. Det finns ofta spänningar eller problem som gör att hon/han söker sig till rörelsen. Umgänge med rörelsens medlemmar och des rollbeteende är en viktig bidragande faktor för rekrytering.
 Individer som går med i en rörelse har ofta vissa gemensamma sociala attribut som ålder, utbildning osv.


Sekter är frivilliga organisationer och de flesta individer söker sig till sekter av egen frivilja. Valet att acceptera nya medlemmar är dock ömsesidigt, sekten bestämmer om den nya medlemmen skall mottas eller avvisas.
 Ofta har sekter någon slags initieringsrit för nya medlemmar, det innebär att blivande medlemmar måste visa sig värdig att upptas i gemenskapen. När en sekt blir mer accepterad i en viss miljö så blir inträdesreglerna mindre viktiga eftersom exklusiviteten i viss mån försvinner eller avtar.


Det är enligt Frisk ett antal faktorer som bör beaktas när det gäller anslutnings teorier.
 Att individen har personlighetsdrag eller en kognitiv orientering som gör att individen är lämplig att omvända. Att det finns något i personens liv som gör att denne söker sig till rörelsen ofta är detta av social karaktär. Att inlärning av rollbeteenden och intensivt umgänge spelar stor roll vid omvändelsen.


Lofland och Starks arbetade under 60-talet fram en modell för anslutning. De skiljer på två typer av omvändelse. Verbal och total omvändelse.
 Den verbala omvändelsen innebär en bekännelse med ord och den totala omvändelsen innebär ett totalt engagemang även via handling. Vanligt är att man skänker pengar och tid till rörelsen

Sammanfattningsvis kan vi säga att Bryan Wilson har intresserat sig för varför sekter uppkommer och hur vi skulle kunna klassificera dessa sekter. Som nämndes ovan så ställer han upp vissa kriterier för att en grupp skall kunna klassas som en sekt. Weber utformade en framgångsrik teori om karisma. Generellt kan vi säga att sektledare har en enorm karisma som hans anhängare tillskriver honom. Beckford har utarbetat en modell för sektmedlemmar och tillsammans med Frisks anslutningsteorier utgör de en viktig bas för att vi skall kunna klassificera någon som en sektmedlem. I analysen nedan kommer ovanstående forskares arbeten att knytas till Jesus och hans lärjungar.

4. ANALYS/BILDERNA AV JESUS


4.1 Proteströrelse samt valet av lärjungar

Hur förhåller det sig då med de bilder av Jesus som framställs i Matteusevangeliet? Skulle de kunna påvisa intressanta kopplingar till dagens forskning om sekter? Som nämndes tidigare anser Wilson att sekter ofta startar som en proteströrelse mot det samhälle som de existerar i. Från en synvinkel så skulle det antagandet kunna appliceras på bilden av Jesus och hans lärjungar. Jesus uppmanar till protest mot de skriftlärda och fariséerna. När han kallar sina lärjungar uppmanar han dock inte dem att strunta i lagen. Istället kräver han ännu mera rättfärdighet än vad de skriftlärda och fariséerna besitter.

Som nämndes tidigare så anser Wilson att svaret på frågan om hur människan skall nå frälsning alltid är en motivering till en religös kult. Så som Jesus framställs i Matteusevangeliet så har han ett eget svar på hur människan skall nå frälsning. Människan ska nå frälsning genom att följa honom. Enligt Sanders så lovar Jesus sina anhängare att om de följer honom så skall de ha en plats i Guds rike.
 Jesus vandrar omkring och predikar och människor ansluter sig till honom efter hand.
 Ett annat av Wilsons kriterier för en sekt är att sektledaren skall påstås ha gudomliga krafter. Tittar vi på bilden av Jesus så kan hans påstådda mirakel uppfattas som gudomliga, bilden av Jesus mirakel diskuteras längre fram.

En av de stora skillnaderna mellan bilden av Jesus och hans lärjungar och sekter, är valet av medlemmar. I Wilson klassificering så väljer sekten själv sina medlemmar, de potentiella medlemmarna söker sig i och för sig till sekten men det är sekten som avgör om de vill ta upp medlemmen i gemenskapen eller inte, detta sker då ofta med initieringsriter. Eftersom sekter är slutna enheter så välkomnar de ibland inte främlingar som vill bli medlemmar i sekten.
 Baserat på detta resonemang så kan vi se att det finns en tydlig skillnad mellan Jesus och hans lärjungar och ”vanliga” sekter. Vem som helst fick följa Jesus. Det spelade ingen roll om individen var fattig rik, syndare eller inte etc. Enligt Jesus så är ingen förlorad och alla som ville följa honom kunde nå himmelriket. Jesus välkomnade alla i sin gemenskap förutsatt att de följde hans regler.


4.2 Thaumaturgisk sekt?


Vi skulle kunna beskriva thaumaturgin som ett sätt att kontrollera personer eller föremål med hjälp av magi. Thaumaturgiska sekter är till skillnad från andra typer av sekter mer inriktade på det övernaturliga så som mirakel och underverk. Detta leder till att en thaumaturgisk sektledare i större utsträckning än andra sektledare tillskrivs övernaturliga krafter av sina anhängare. Thaumaturgen är ofta en person i byn som utför dessa mirakel och med tiden så växer han långsamt in i rollen som Messias.
 Samhället i övrigt är ganska ointressant för thaumaturgiska sekter. Det är individen som står i centrum och det är runt individen som allting kretsar. Denna individualism gör att thaumaturger inte kan kräva politisk makt, det är också sällan som han/hon gör det. Därför finner vi ofta thaumaturger på positioner i samhället som är posterade långt ifrån makten
.

Wilson hävdar att sekter som är helt thaumaturgiska är av relativt sent ursprung. Det som har fått thaumaturgin att anta en sekteristisk form i världen idag har varit individers behov av skydd och önskan att vinna prestige även utanför det lokala området.
 Detta har blivit möjligt med den ökade mobiliteten. Thaumaturgin erbjuder tröst och trygghet genom att påstå sig bota sjukdomar, blidka andarna samt lugna individen inför sin egen död.
 Framförallt i västerlandet är dessa sekter i första hand inriktade på att försäkra människor om att döden endast innebär en förflyttning till ett annat plan.


Vid en närmare granskning av Wilsons klassificeringar så ser vi att beskrivningen av den thaumaturgiska sekten påvisar flest likheter med bilden av Jesus och hans lärjungar. Som nämndes så är det i vår tid tröst och skydd som många individer söker genom ett medlemskap i sekten. Jesus erbjöd också sina lärjungar tröst och hopp. Han erbjöd dem även frälsning och en försäkran att de skulle hamna i himmelriket efter döden.
 Med dessa likheter skulle vi kunna hävda att Jesus framställs som en thaumaturgisk sektledare. Wilson själv hävdar också att Jesus var en thaumaturg, en undergörare.


Thaumaturgin, som nämndes tidigare, är personlig och lokal samt att mirakel är det viktigaste medlet för att värva medlemmar. Vid en närmare granskaning av mirakel så visar det sig att många forskare har tittat närmare på hur evangelierna framställer Jesus mirakel.

Sanders är en av dem och han hävdar att Jesus använde sig mycket av mirakel i sina predikningar. Därav skulle en enkel förklaring till Jesus många anhängare vara att ett stort antal individer såg hans mirakel, förundrades och ville följa honom. Sanders argumenterar dock i motsatt riktning. Han menar att mirakel var relativt vanliga under Jesus tid och att det i sig inte kunde ha varit den avgörande faktorn när Jesus lärjungar bestämde sig att följa honom.
 Utifrån Sanders resonemang är det troligare att anta att Jesus lärjungar följde honom på grund av hans karisma. Detta kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Vidare så är Sanders personligen kritisk till de påstådda miraklen. Han menar att de antingen är påhittade eller kraftigt överdrivna.
 Hurvida miraklen är sanna eller inte är en annan diskussion som inte kommer att fördjupas mer här, men en individ som är skeptisk till mirakel skulle från en modern psykologisk synvinkel kunna hävda att de botade individerna led av psykosymatiska problem.


Theissen beskriver även han Jesus mirakel. Han hävdar att de mirakel som Jesus utförde var det centrala i hans aktivitet.
 Med detta resonemang så skulle vi kunna utveckla Wilsons uppfattning att Jesus framställs som en thaumaturg till att han var en thaumaturgisk sektledare. I Wilsons definition så säger han att ledaren i en thaumaturgiska sekter är som lärare gentemot sina studenter. Många hävdar att Jesus framställs precis så, som en lärare i sitt förhållande till sina lärjungar. Detta skulle ytterligare kunna stödja ett antagande att Jesus framställs som en thaumaturgisk sektledare.

Som nämndes tidigare i Wilsons beskrivning av en thaumaturgisk sekt så är medlemmarna i en sådan sekt mer intresserade av faktiska erfarenheter än teoretiska formuleringar. Tittar vi på hur många av Jesus anhängare framställs i bibeln så ser vi att många individer är mest fokuserade på Jesus förmåga att hela. En stor del av Matteusevangeliet beskriver Jesus när han vandrar omkring, predikar och använder magi.


4.3 Lärjungarna


Med resonemanget ovan så skulle vi alltså kunna hävda att Jesus framställs som en thaumaturg och kanske till och med en thaumaturgisk sektledare. Kan vi då kalla hans lärjungar för sektmedlemmar? Som nämndes tidigare är sekter frivilliga organisationer och sektmedlemmar söker sig till sekter av fri vilja. Vi har redan konstaterat att Jesus inte avvisade någon medlem utan att de individer som vill får följa honom. Bilden av Jesus lärjungar är att de frivilligt väljer att följa honom.


Theissen nämner tre olika typer av beskrivningar på hur Jesus kallade sina lärjungar i evangelierna:

1. The Markan type: Jesus kallar sina lärjungar enbart med hjälp av sin auktoritet.


2. The Logia source: Jesus lärjungar följer honom av sin egen fria vilja men han testar deras engagemang.


3. The Johannine type: De följer Jesus för att andra, ofta släktingar har tagit med dem.


The Markan type visar på intressanta kopplingar till Webers teorier om karisma. Jesus blir tillskriven karisma av sina blivande lärjungar och de följer honom pga av hans karisma. The Logia type, visar kopplingar till Frisks beskrivning av anslutningsteorier. Individer ansluter sig till sekter av fri vilja men barn blir ofta introducerade via sina föräldrar.


Sanders har också studerat hur lärjungarna kom att följa Jesus så till synes utan eftertanke. Han menar att det verkar som om evangelisterna är eniga om att Jesus misslyckades med att värva sina medlemmar i Nasaret. Han var helt enkelt för välkänd och folk frågade mest om hans föräldrar istället för att lyssna på hans budskap. Därför så gick han till Kapernaum för att kalla sina lärjungar.
 De första han kallade var Simon, som kallas Petrus och hans bror Andreas. De båda var ute och fiskade med nät. Både Petrus och Andreas lämnade genast sina nät och följde honom.
 Senare träffade de Jakob och Johannes som var ute med sin far och lagade nät. De lämnande både nät och far bakom sig och följde Jesus.


Vi får väldigt lite information i evangelierna, och Matteusevangeliet i synnerlighet om vad som egentligen hände när Jesus kallade sina lärjungar. Sanders menar dock att det är troligt att anta att de ”kallade” på något sätt borde ha vetat vem Jesus var sedan tidigare.
 Han hävdar också att bitar är bortplockade i Matteus evangeliet, men i Lukas evangeliet finns vissa detaljer som talar om varför de ”kallade” så villigt följde Jesus.
 Två av anledningarna skulle vara att de såg mirakel och att de fick ovanligt mycket fisk.
 Sanders beskriver ett tillfälle när Petrus frågar Jesus vad de skulle få för belöning för att lämna allt bakom sig. Jesu svarade då att i den nya tiden så kommer hans lärjungar att bli domare över Israels tolv stammar. Övriga som lämnar sina familjer bakom sig i Jesus namn kommer att få hundrafalt igen och evigt liv.
 Här finns en intressant koppling till Wilsons beskrivning av frälsning som något centralt i människors liv. Som nämndes tidigare så anser Wilson att frälsning alltid skall ses som en motivering till religiös kult. Vi skulle kunna hävda att Jesus lockar sina blivande medlemmar med evigt liv och frälsning.

Lofland och Starks två typer av omvändelse skulle kunna appliceras på dem som följde Jesus. Som Matteusevangeliet beskriver dem så skulle vi kunna påstå att de fanns individer som både passar in på verbal och total omvändelse. Verbal omvändelse var vanlig när Jesus utförde sina mirakel.
 Hans lärjungar står för den totala omvändelsen, både genom handling och genom engagemang.


Beckfords uppdelning av sektmedlemmar är intressant när den appliceras på bilden av Jesus lärjungar. Det är ganska tydligt att Jesus lärjungar kommer att tillhöra de som Beckford kallar för hängivna. Deras hängivelse till Jesus är total. Den kontakt med icke medlemmar de har är enbart för att predika. De ser alla icke medlemmar som potentiella medlemmar. För att bli en fullvärdig lärjunge så var de som följde Jesus tvungna att ge bort alla sina ägodelar.
 Fattigdom hörde till livet som lärjunge. Den stora skillnaden är dock att Jesus lärjungar inte isolerade sig inte på samma sätt som Beckfords definition antyder att hängivna gör. De vandrade omkring och talade med människor både under Jesus livstid och många forskare tror att de även vandrade omkring efter Jesus död. Lärjungarna tappade visserligen kontakten med sina familjer, men om det berodde på att familjerna kände sig svikna och hade svårt att klara sig eller om lärjungarna bröt kontakten vet vi inte så mycket om. Familjerna som blev kvar kunde ofta få problem. Holmberg hävdar att det ofta blev problematiskt för dem eftersom försörjningsbördan ofta blev betungande och den sociala tryggheten sattes på prov.
 Denna exklusivitet som Jesus verkar ha krävt är som nämndes tidigare vanlig för många olika typer av sekter.


De individer som valde att inte följa Jesus såg honom som arrogant och de ansåg det högst opassande att han utsåg sig själv till Guds son.
 Dessa individer hävdade att han utövade hädelse. Precis som sekter i dag så ser majoriteten av icke medlemmar med rädsla och oro på sekten som finns i deras närhet. Många sektmedlemmar känner sig hotade och vissa sekter isolerar sig för att leva utanför samhället.


4.4 Jesus som ledare


Som diskuterades ovan så anser Weber att karisma är ett av de avgörande dragen hos en sektledare. Han menar vidare att Jesus ord ”det är skrivet […] Men jag säger till dig”
 är själva kärnan i en karismatisk auktoritet. Applicerar man Webers teorier om karisma på Jesus i hans samtid så skulle man kunna påstå att Jesus var en väldigt karismatisk person. Denna karisma är i sig inte synonymt med sektledare men det är enligt Weber en stark indikation på att individen som besitter denna karisma är/skulle kunna vara en potentiell sektledare.

Enligt Thiessen hade Jesus en obeskrivlig aura som både provocerade och lockade hans samtid.
 Han provocerade sin egen familj så att de trodde att han var galen. Episoden när Jesus kallar sina första lärjungar som diskuteras ovan skulle också kunna visa på Jesus karisma. Sanders hävdar att Jesus kräver total lydnad av sina anhängare. Ett tydligt exempel på detta är när Jesus ber en man att inte begrava sin far, utan att istället följa honom.


I Wilson klassificering så står medlemmarna i en thaumaturgisk sekt i samma relation till varandra som lärare och student. Enligt Holmberg så finns det ingen som förnekar att Jesus var en lärare.
 Han undervisade offentligt och attraherade många män och kvinnor. Vissa valde att vandra med honom för att lära på heltid andra var mer tillfälliga lyssnare.
 Jesus stöpte om sina lärjungar till den form han ville att de skulle ha. Sanders gör ett intressant påpekande angående Jesus sätt att lära ut sina kunskaper. Han krävde inte att hans lärjungar skulle studera bibeln med honom, han krävde desto mer, att de skulle lämna allt de ägde och alla nära och kära för att följa honom och för att få sin plats i himmelriket.


4.5 Jesus självuppfattning


Mycket forskning har gjorts om hur evangelierna framställer Jesus bild av sig själv. Även om forskarnas åsikter går isär så verkar de vara eniga om att Jesus på ett eller annat sätt uppfattade sig själv som en frälsningshistorisk gestalt. Vissa forskare hävdar att han såg sig själv som Messias samtidigt som andra inte går lika långt i sitt resonemang.


Stevens och Price argumenterar för att vi i evangelierna kan se att Jesus är helt övertygad om att han är Messias.
 Strauss håller med tidigare nämnda forskare när han hävdar att Jesus om och om igen påtalade att han var Messias.
 Strauss menar att det var efter att Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen som han började kalla sig för Messias. En av anledningarna till detta skulle kunna vara att Johannes faktiskt sade till Jesus att det var han som borde bli döpt av Jesus istället för vice versa.

Enligt Sanders så var Jesus övertygad om att han var Messias därför hade han inga problem med att kalla sig för Guds son. Som Guds son så hade han rätt att agera utifrån Guds vilja. Jesus var också övertygad om att Gud snart skulle skapa en helt ny värld. Jesus lovade att de som följde honom skulle ha en plats i Guds rike.


Denna bild av Jesus har fått nutida forskare att fundera över Jesus psykologiska tillstånd. Holmberg menar att vi kanske skall sluta att se Jesus som förnuftig och ädel och istället ställa oss frågan om han egentligen framställs som galen?
 Galenskap definierar Holmberg i detta samanhang utifrån ett sociologiskt perspektiv där galenskap är definierat av omgivningen och ett socialt utanförskap. Steven och Price är inne på samma diskussion när de hävdar att Jesus visar tydliga tendenser på schizofreni.
 I sin bok Prophets cults and madness ställer de sig frågan om profeter och sektledare skulle kunna diagnostiseras som schizofrena. Deras slutsats är den samma som med Jesus, att de finns en grå zon och att profeter oftast inte är schizofrena men att de inte är helt ”normala” heller. Författarna menar att psykiatrin kanske behöver nya sätt att diagnostisera profeter och sektledare.


4.6 Familjens betydelse

Enligt Holmberg så bestod Jesus familj av mor far samt minst sju syskon. Han hävdar vidare att evangelisten Matteus tar för givet att Betlehem var Josef och Marias ursprungliga hemort och att det var hotet mot Jesus liv som gjorde att de var tvungna att fly.
 Holmberg menar att utifrån bibeln så kan vi dra slutsatsen att Jesus familj var en konservativ landsbygdsfamilj.
 När Jesus hade lämnat sin familj och börjat predika så hävdar Thiessen att vid ett tillfälle så kom Jesus mor, bror och syster för att hämta hem Jesus eftersom de trodde att han var tokig. Han följde dock inte med utan lade en ny betydelse i ordet familj. ”den som gör som Gud vill är min syster och min mor”
 Det visade sig senare att många av Jesus släktingar senare kom att återfinnas i kristna samfund.


Sekter är ofta negativ till medlemmens biologiska familj. Som nämndes ovan så ser många sekter till att kontakten bryts helt och hävdar att medlemmen har fått en ny familj. När Jesus döper sig hos Johannes döparen så distanserar han sig tydlig från sin familj. Han lämnar sin hemby, sitt yrke och han blir en kringvandrande predikant.
 Därav skulle vi kunna ställa oss frågan om Matteus beskriver Jesus som negativ mot vanligt familjeliv. Längre fram så ersätter han faktiskt sin biologiska familj med sina lärjungar. Holmberg hävdar att så inte är fallet. Han menar att evangelietraditionerna vittnar om att Jesus såg familjen som något gott. Samtidigt säger han att vi nog får acceptera att Jesus hade en paradoxal hållning till familjen och det måste vi se som ett historiskt faktum.


4.7 Jesusforskningen i dag

Jesusforskningen har en lång historia med olika trender. Enligt Holmberg är Jesus forskningen i dag inne på en s.k. ”third quest”. Han menar att trots att Jesus forskningen varit misslyckad under 1900-talets andra hälft så befinner den sig i en ny fas idag (third quest). Den är mer präglad av optimism till att verkligen kunna veta vad Jesus sade och gjorde idag än vad den har varit tidigare.
 Idag är forskarnas bild av Jesus mer lik evangelisternas bild. Holmberg menar också att även om det inte finns en ”forskningens Jesus” utan många så skall man inte överdriva mångfalden eftersom det finns en vetenskaplig samstämmighet dem emellan.
 Kortfattat kan vi säga att bilden av Jesus i Jesus forskningen idag är att Jesus var mer judisk än universell, mer undergörare och befriare än lärare. Han var politisk och en rörelseskapare. Han var en provokativ profet som offrade sig själv för gudsrikets skull.
 Holmberg hävdar vidare att forskare idag är mer benägna att tillskriva Jesus underverk och makalösa självanspråk än var de var för 100 år sedan.


5. AVSLUTANDE DISKUSSION

När jag påbörjade detta arbete så visste jag mycket lite om sekter och Jesus. Som jag sade i min syftesbeskrivning så ville jag finna eventuella kopplingar till bilden av Jesus och hans anhängare och dagens forskning på sekter. Kanske till och med se om jag kunde ta steget ut och hävda att Jesus faktiskt framställs som en sektledare i Matteusevangeliet.

Jag tycker nog att jag funnit intressanta kopplingar inom forskningen på sekter och bilden av Jesus. Vi skulle faktiskt kunna hävda att Jesus framställs som en sektledare för oss idag. Precis som sektledare i vår tid så uppmanar han sina lärjungar att följa honom och han manar till motstånd mot det samhälle som de lever i. Han erbjuder de som följer honom en väg till frälsning och till himmelriket. Exklusivitetskravet som Jesus ställer på sina lärjungar skulle även många sektledare idag kräva. Jesus lämnar sin familj för att vandra runt och predika, och hans familj ansåg att han var galen. Jag skulle anta att det är relativt vanligt att familjer till sektledare antingen ansluter sig eller tar avstånd till sina barn. Därav skulle vi faktiskt kunna säga att Jesus och hans lärjungar bildade en sekt eftersom han uppfyller många av de kriterier som Wilson har ställt för en sekt. Jesus och hans lärjungar fyller också många av de kriterier som Frisk tillsammans med andra forskare ställer på potentiella sektmedlemmar.

Det finns dock som jag ser det, viktiga skillnader mellan bilden av Jesus och andra sektledare. Jesus framstår som mer ödmjuk än andra sektledare. Från en aspekt skulle man kunna hävda att Jesus krävde kärlek och inte lydnad av sina lärjungar. Från ett psykologiskt perspektiv så är sekter ofta destruktiva för den enskilda individen. Eftersom den enskilda individen ofta blir stigmatiserad och inte kan komma ur sin situation. Så som Matteusevangeliet framställer Jesus lärjungar så tror inte jag att de egentligen kände sig tvingade att följa eller stanna hos Jesus.

En annan skillnad är att många sekter isolerar sig och medlemmarna träffar väldigt få icke medlemmar. Jesus och hans lärjungar gjorde tvärtom. De gick ut bland folket för att predika. En annan signifikant skillnad är att alla som ville kunde följa Jesus. Han hade inga initieringsriter som sekter ofta har. Han krävde dock att de skulle lämna allt de ägde och leva i fattigdom, men som det framställs så blev ingen nekad att följa honom.

Resonemanget att Jesus bildade en thaumaturigisk sekt har därför som jag ser det ganska stora brister. Likheter finns, och ibland är de ganska påfallande samtidigt som jag nog inte tycker att bilden av Jesus riktigt uppfyller så många kriterier i Wilsons definition att vi kan säga att Jesus var en thaumaturgisk sektledare. Vi kan påstå att han framställs som en thaumaturg som Wilson gör, men det betyder inte i sig att han bildade en thaumaturgisk sekt.


Ett problem som uppkom när jag började jobba med bilden av Jesus var att det inte finns några sekundära källor. Det är evangelisterna som har skrivit ner evangelierna. Vi vet inte vad de har utelämnat eller lagt till. Därför anser jag att det är svårt att egentligen värdera det vi får fram, det är antagligen därför som Jesus forskningen alltid har spretat åt alla möjliga olika håll.

För att återknyta till sekter så skulle jag vilja avsluta med att hävda att Jesus, från vissa aspekter skulle kunna framställas som en sektledare för oss i vår samtid men att vi stöter på lite för många problem när vi försöker att tillämpa en nyare teori, skapad för vår samtid, på en fiktiv eller kanske en historisk person.
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