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1. Inledning 
Sekter är ett ämne som lätt kan fånga intresse hos människor. Bilden av Jesus är också 

någonting som många människor finner mycket intressant. Det faktum att en man som under 

en relativt kort period gick runt och predikade, till största del i det som under den tiden 

kallades för Galileen, kom att bli förgrundsgestalt till en av vår tids största religioner är ibland 

svårt att greppa. Hur någon väljer att tolka Jesus är självklart otroligt individuellt och det finns 

stora mängder forskning på ämnet med ett flertal olika utgångspunkter. I denna uppsats vill 

jag försöka formulera en tolkning av Jesus och den rörelse som uppstod kring honom genom 

att försöka applicera just teorier kring sekter på en av de nytestamentliga texterna som berättar 

om hans verksamhet. Under den tiden då Jesus var verksam fanns många så kallade profeter, 

förutom Jesus så kan även Johannes döparen, samaritiska profeter och Theudas nämnas
1
, de 

fick alla, precis som dagens självutnämnda profeter, en skara anhängare som följde dem och 

trodde på deras budskap. Om en människa idag utger sig för att predika Guds sanna budskap, 

ställer hårda krav på sina följare och anser att den egna gruppen har den rätta kunskapen om 

vägen till frälsning så skulle troligtvis inte särskilt många höja på ögonbrynen om gruppen i 

fråga definierades som en sekt. Skulle det också kunna vara möjligt att applicera en liknande 

definition på Jesus och hans följare?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Jesus framställs i Markusevangeliet och sedan 

jämföra detta med religionssociologisk forskning och teorier kring sekter och sektledare för 

att se i vilken grad dessa går att applicera på Jesus och hans lärjungar. Syftet är även att reda 

ut om, och i så fall i vilken grad, Jesus och de första lärjungarna kan beskrivas som en sekt. 

För att uppfylla detta syfte skall följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur väl stämmer bilden av Jesus och hans lärjungar, så som de framställs i 

Markusevangeliet, överens med Bryan Wilsons teori kring sekter?  

Vilken typ av sekt skulle gruppen, om så är fallet, kunna definieras som? 

2. Hur väl stämmer bilden av Jesus, så som han framställs i Markusevangeliet, överens med 

teorier som tar sin utgångspunkt i Max Webers forskning kring karisma och karismatisk 

auktoritet? 

                                                      
1
 Gerd Theissen & Annette Merz, The Historical Jesus- A comprehensive guide, 1998, s. 148ff. 
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1.2 Metod och Material 

Denna uppsats syftar till att analysera Jesus och hans lärjungar, så som de framställs i 

Markusevangeliet, utifrån nutida teorier kring sekter och sektledare. En fråga som kan uppstå 

är om det över huvud taget är möjligt att applicera vår tids sociologiska teorier på antika 

texter? Till att börja med så finns det redan en hel del forskning kring Jesus och de första 

kristna utifrån just ett sektperspektiv, vilket i denna uppsats behandlas under forsknings-

genomgången. Utöver detta så menar exempelvis James Beckford att akademiker bör vara 

försiktiga med att behandla sekter och kulter, eller ”nya religiösa rörelser” som han benämner 

dem, enbart som någonting nutida och västerländskt. Han menar att det funnits motsvarigheter 

till dessa rörelser under alla tider och i alla delar av världen.
2
 Att använda moderna begrepp 

som ”sekt”, ”sektledare” och ”karisma” vid en analys av antika texter kan eventuellt uppfattas 

som anakronistiskt. Det finns dock idag en stor mängd forskning som använder sig av 

moderna begrepp och teorier vid forskning på antika samhällen och texter, exempelvis 

forskning med genus som utgångspunkt, vilket borde medföra att även andra moderna 

begrepp och teorier kan vara applicerbara. I detta fall anser jag att det religionssociologiska 

sektperspektivet är ett sådant. 

1.2.1 Disposition 

Denna uppsats syftar till att undersöka om det är möjligt att applicera teorier kring sekter och 

sektledare på hur Jesus och hans följare framställs i Markusevangeliet. Uppsatsen är 

strukturerad så att metoden för undersökningen först presenteras och diskuteras. I 

bakgrundsavsnittet finns en mer ingående beskrivning av Nya testamentet i allmänhet och 

Markusevangeliet i synnerhet. I samma avsnitt finns även en kortare genomgång som 

behandlar hur forskningen kring den historiske Jesus sett ut samt hur den ser ut idag. Under 

forskningsgenomgången diskuteras sekter, sektledare, sektmedlemmar samt forskning som 

har ett liknande tema som denna uppsats. I avsnittet om sekter behandlas ett antal religions-

sociologiska teorier kring sekter i kronologisk ordning, ett kortare översiktligt avsnitt om 

äldre teorier och ett mer ingående avsnitt som behandlar mer nutida teorier med fokus på 

Bryan Wilsons sektdefinition och sektklassifikation, vilka senare också används i analysen. 

Teorier kring sektledare diskuteras med främsta fokus på Max Webers teori kring karisma och 

forskning som bygger på denna teori. Under rubriken ”sektmedlemmar” diskuteras dels 

forskning kring vilka tendenser och personlighetsdrag som kan leda till att människor går med 

i sekter, men även teorier kring olika typer av sektmedlemmar och värvning diskuteras. 

                                                      
2
 James Beckford, Cult controversies: The societal response to the new religious movements, 1985, s. 25. 
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Slutligen behandlas några exempel på forskning som redan gjorts kring sekter och bibliska 

texter. I detta avsnitt behandlas både forskning som menar att det går att beskriva Jesus och de 

första kristna som en sekt och forskning som menar att det inte är möjligt. 

I undersökning analyseras Markusevangeliet utifrån ett antal teman för att se om det är 

möjligt att applicera några av de teorier som behandlats i forskningsgenomgången på texten 

och hur den framställs. Först diskuteras texten utifrån Wilsons sektdefinition och sekt-

klassifikation, sedan diskuteras Jesus utifrån teorier kring sektledare med fokus på karisma 

och auktoritet. Slutligen diskuteras lärjungarnas framställning utifrån anslutningsteorier och 

forskning kring olika typer av sektmedlemmar och omvändelseprocesser. 

1.2.2 Metod 

Uppsatsens undersökande del består utav en kvalitativ hermeneutisk textanalys av 

Markusevangeliet. Läsningen av Markusevangeliet syftar till att analysera hur Jesus framställs 

utifrån hur han talar om sig själv och hur andra talar om honom, men även hur Jesus lärjungar 

framställs i relation till Jesus. Resultatet av detta skall sedan analyseras utifrån religions-

sociologiska teorier kring bland annat sekter och sektledare.  

Hermeneutik betyder ”läran om tolkning”.
3
 Hermeneutiken är framför allt kopplad till 

tolkning av religiösa urkunder, men det kan även handla om exempelvis juridiska och 

litteraturvetenskapliga texter.
4
 Hermeneutiken fokuserar på hur tolkarens relation till det 

tolkade ser ut. Det är enligt hermeneutiken viktigt att förstå att en text inte kan tolkas på sina 

egna villkor, utan tolkarens förförståelse kommer att påverka tolkningen. Analysen kommer 

också att variera beroende på vilka frågor tolkaren väljer att ställa till texten. Tolkningen av 

de texter som behandlas i denna uppsats har som mål att vara sakliga och objektiva, samtidigt 

så bör läsaren vara medveten om att tolkarens förförståelse och frågeställningar kommer att 

påverka tolkningen.
5
 I detta fall så kommer tolkningen med största sannolikhet bland annat att 

påverkas av att jag som författare identifierar mig som icke-troende. Just den hermeneutiska 

ansatsen är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till textens författares 

                                                      
3
 René Kieffer. ”Hermeneutik”. Nationalencyklopedin, 2014. 

4
 Anders Gerdmar & Kari Syreeni, Vägar till Nya Testementet: Metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig 

exegetik, 2006, s. 10. 
5
 Gerdmar & Syreeni, 2006, s. 9ff. 
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egna upplevelser av det som beskrivs.
6
 Detta gör att den lämpar sig för uppsatsens syfte som 

till stor del går ut på att analysera hur bland annat Jesus beskrivs. 

Den kvalitativa textanalysen kommer från den hermeneutiska tolkningstraditionen. Pär Widén 

diskuterar i boken Handbok i kvalitativ analys hur en text kan tolkas utifrån tre olika 

dimensioner. Den första dimensionen analyserar textförfattaren och försöker hitta svar på 

frågor om vilka innebörder upphovsmannen själv tillskrivit sin text. Den andra dimensionen 

fokuserar på textens form och innehåll. Analysen utgår då från textens innehåll och bland 

annat dess språkliga uppbyggnad. Den tredje dimensionen syftar till att tolka textens 

betydelser i förhållande till det omgivande samhället.
7
 I denna uppsats kommer framför allt 

den tredje dimensionen till uttryck eftersom analysen främst syftar till att hitta uttryck för 

bland annat auktoritet, makt och gruppidentiteter. 

En gren av just nytestamentlig texttolkning, som kan liknas vid den kvalitativa textanalysen 

tredje dimension, är den som tittar på textens symbolvärld. Det som avses med symbolisk 

värld är den tro, de värderingar, värdesystem m.m. som kommer till uttryck i texten. I 

praktiken kan man säga att studiet av symbolvärlden är studiet av världsbild, ideologi och 

teologi i nytestamentliga texter.
8
 Inom denna gren finns ett antal modeller att utgå från, en av 

dessa grundar sig i sociologi.
9
 Ett exempel på vad en sociologisk modell kan rikta in sig på är 

frågor kring makt och auktoritet. Detta kan i sin tur appliceras på Jesus som en auktoritativ 

och karismatisk ledare
10

, vilket är någonting som jag försöker att utläsa i Markusevangeliet. 

Denna modell tittar också på den sociala dynamiken som går att utläsa i nytestamentliga 

texter och fokuserar bland annat på individers identitet i relation till olika grupper.
11

 

Vid den kvalitativa textanalysen är det lämpligt att följa fyra steg. Det första steget handlar 

om att formulera en övergripande frågeställning som skall analyseras.
12

 I denna uppsats 

handlar denna fråga om huruvida det är möjligt att koppla Jesus och lärjungarnas fram-

ställning i Nya testamentet till religionssociologiska sektteorier. Steg två handlar om att hitta 

ett lämpligt material att analysera
13

, vilket i denna uppsats utgörs av Markusevangeliet. Steg 

                                                      
6
 Ingrid Westlund, ”Hermeneutik”, i Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys, 

2009, s. 62. 
7
 Pär Widén, ”Kvalitativ textanalys”, i Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), Handbok i kvalitativ analys, 

2009, s. 136. 
8
 Gerdmar & Syreeni, 2006, s. 85. 

9
 Ibid, s. 92.  

10
 Ibid, s. 94f.  

11
 Ibid, s. 96. 

12
 Widén, 2009, s. 145. 

13
 Ibid, s. 146. 
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tre går ut på att hitta teman i texten som är relevanta för den övergripande frågeställningen, 

och det sista steget går sedan ut på att göra en mer detaljerad analys av de teman som kunnat 

utläsas i texten.
14

 Det är på detta sätt jag  hår gått tillväga i arbetet med denna uppsats. 

1.2.3 Material 

Analysen av Markusevangeliet utgår från den svenska översättningen av evangeliet som finns 

återgivet i Bibel 2000, som är utgiven av Svenska bibelsällskapet. Översättningen gjordes av 

svenska bibelkommissionen år 2000 på uppdrag av riksdagen med syfte att överföra de 

bibliska texterna till det nutida svenska språket.
15

 

1.2.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att behandla hur Jesus och hans lärjungar framsälls i 

Markusevangeliet, vilket innebär att övriga evangelier, nytestamentliga texter och 

utombibliska texter inte kommer att behandlas i denna uppsats eftersom omfånget då skulle 

blivit allt för stort. Uppsatsen undersöker hur Jesus och hans anhängare framställs i texten, 

huruvida detta är historiskt korrekt eller ej är inte heller någonting som diskuteras i denna 

uppsats. Anledningen till att just Markusevangeliet behandlas är att de flesta bibelforskare är 

överens om att detta är det äldsta av de fyra evangelierna.
16

 

1.2.5 Definitioner 

Sekt 

Begreppet sekt används här som en akademisk benämning på religiösa grupper vars 

organisation överensstämmer med sådana sociologiska teorier som behandlas i uppsatsen. 

Lorne Dawson menar att det kan uppstå problem för akademiker som studerar sekter och 

kulter eftersom benämningen ofta uppfattas som negativ. Han menar att andra benämningar 

kan användas för att undkomma dessa problem, exempelvis ”alternativa religioner”, ”nya 

religiösa rörelser” eller ”framväxande religioner”. Han menar dock att dessa benämningar inte 

gör någon skillnad mellan exempelvis sekter och kulter, och att alla dessa rörelser inte är nya 

eller framväxande.
17

 I denna uppsats kommer benämningen sekt att användas, men jag vill 

understryka att termen i sig inte bör tolkas negativt, utan snarare som en neutral benämning på 

religiösa rörelser vars organisation överensstämmer med ett antal på förhand uppställda 

definitionspunkter. 

                                                      
14

 Widén, 2009, s. 147f. 
15

 Bibeln, 2007. 
16

 Detta diskuteras mer utförligt under bakgrundsavsnittet. 
17

 Lorne L. Dawson, Comprehending cults: The sociology of new religious movements, 2006, s. 10f. 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Nya Testamentet och Markusevangeliet 

Nya Testamentet är en samling bestående av 27 separata texter eller dokument och betraktas 

av kristna människor som vittnesmål till Jesus Kristus och i längden det verk som är 

normerande för den kristna tron.
18

 9 av de 27 separata texterna i Nya Testamentet är skrivna 

av anonyma författare. Markusevangeliet är ett av dessa och titeln refererar alltså inte till 

evangeliets författare. Vi vet idag inte säkert vem som skrev dessa anonyma texter, eftersom 

författarna till dessa evangelier inte signerade sina verk.
19

 Det som går att säga är dock att 

texterna som är samlade i Nya Testamentet är skrivna av starkt troende människor och har 

dessutom som syfte dels att övertyga andra människor att tro på Jesus som Messias samt 

uppmuntra och fördjupa tron hos befintliga kristna.
20

  

Det är viktigt att ha i åtanke att evangelierna inte i första hand var avsedda som en text för 

individuell och privat läsning. I den antika världen kunde majoriteten av människorna inte 

läsa, och det kan därför antas att boken snarare var avsedd som en muntlig text som skulle 

läsas för grupper av människor vid större möten.
21

 

Enligt de äldsta tillgängliga källorna så ska Markusevangeliet ha skrivits av Markus, som i sin 

tur ska ha varit tolk åt Petrus.
22

  Detta är tyvärr ingenting som går att säkerställa, och även om 

det skulle vara korrekt så vet vi idag så pass lite om denna person att det inte skulle bidra till 

någon ytterligare kunskap om Nya Testamentet och Jesus. Det vi faktiskt vet om författaren 

till evangeliet är det som går att utläsa i själva texten. Utifrån detta går det bland annat att se 

att författaren kunde tala grekiska och hade god kännedom om den Hebreiska Bibeln.
23

 Det är 

inte heller lätt att datera Markusevangeliet. Traditionellt sett brukar det dateras till efter Petrus 

död, som inträffade år 64 eller 65.
24

 

Markusevangeliet är starkt uppbyggt kring titeln som författaren ger Jesus, ”Guds son”, och 

betonar i och med detta att Jesus har en helt unik relation till Israels Gud som andra 

människor saknar.
25

 Markusevangeliet kan delas in i tre delar: (1) Budskapet om att Guds rike 

                                                      
18

 Paul J. Achtemeier, Joel B. Green & Marianne Meye Thompson, Introducing the New Testament – It’s 

literature and theology, 2001, s. 1. 
19

 Ibid, s. 3. 
20

 Ibid, s. 12. 
21

 Richard T. France, 2002, s. 9. 
22

 Achtemeier m.fl., 2001, s. 144, Fornberg, 2008, s. 44 & Richard T. France, The Gospel of Mark : a 

commentary on the Greek text, 2002, s. 7. 
23

 Achtemeier m.fl., 2001, s. 143ff. 
24

 Ibid, s. 145. 
25

 Tord Fornberg, Det Trovärdiga Vittnet – En bok om Nya Testamentet, 2008, s. 40. 



10 
 

är nära. Författaren beskriver Jesus krafter för att påvisa att han verkligen är gudomlig. (2) 

Jesus person står i fokus. Jesus förbjuder sina följare att öppet kalla honom för Messias. 

Denna så kallade ”Messiashemligheten”
26

 är typisk för Markusevangeliet. Jesus undervisar 

om hur han ska lida och dö för människans synder. (3) Jesus lidande, död och uppståndelse 

beskrivs.
27

 

Vid läsning av evangelierna är det tydligt att två eller flera av författarna använde samma 

källor, och de tre första evangelierna (Markus, Matteus och Lukas) har ett innehåll som till 

hög grad överensstämmer med varandra. För att ta Markusevangeliet som exempel så har det 

mindre än 30 verser som är unika för just det evangeliet, vilket innebär att 95 % av det som 

finns att läsa i Markusevangeliet också går att hitta i Matteus- eller Lukasevangeliet. Detta 

tyder på att författaren till Markusevangeliet använde Matteus- och Lukasevangeliet som 

källor, eller att författarna till Lukas- och Matteusevangelierna använde Markusevangeliet 

som källa.
28

 Det finns olika teorier kring vilket av evangelierna som tillkom först, men många 

forskare accepterar den teori som säger att Markusevangeliet tillkom först och att författarna 

till Lukas- och Matteusevangelierna hade tillgång till detta.
29

 

1.3.2 Forskning kring den historiske Jesus historiskt och idag – en översikt 

Forskningen kring den historiske Jesus har, trots att den pågått i mer än 200 år, relativt få 

säkra forskningsresultat att visa upp.
30

 Historiskt går det att urskilja tre olika faser i 

forskningen kring den historiske Jesus. Den första av dessa uppstod på 1800-talet och var 

starkt präglad av liberalismen. Denna forskning gick ut på att rensa bort de övernaturliga 

element som man ansåg att den kristna legendbildningen applicerat på texten, och under detta 

ansåg man att den historiske Jesus fanns. Det som fanns kvar var bilden av Jesus som en 

lärare av tidlösa etiska sanningar.
31

 Denna forskningsepok har fått stark kritik på grund av den 

applicerade nutida idéer och värden på Jesus.
32

 Den förväxlade sin egen samtids värdering 

med historisk neutralitet (och var naiv nog att anse att det fanns en neutral historia).
33

 Kritiken 

blev allt starkare, framför allt när vissa forskare började hävda att evangelierna inte var 

avsedda som historiska reportage, utan snarare som teologiska texter.
34

 Det som till stor del 
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kom att avsluta denna forskningsepok var Rudolf Bultmanns tankar kring att vi inte kan veta 

någonting om Jesus eftersom de kristna källorna inte redogör för detta utifrån andra 

perspektiv än de teologiska och eftersom det inte finns några andra källor om Jesus. Han 

menade vidare att den historiske Jesus liv och personlighet inte har någon betydelse för den 

kristna teologin.
35

 Det viktiga var det faktum att han faktiskt dog.
36

 

Den andra fasen i forskningen om den historiske Jesus kallas för ”the New Quest for the 

historical Jesus”.
37

 Forskningen, som legat i dvala sedan Bultmanns uttalanden i början av 

1900-talet, fick ett uppsving under 1950-talet när Ernst Käsemann, en tidigare elev till 

Bultmann, under en föreläsning pekar på riskerna med att helt frikoppla den kristna tron med 

dess historiska förgrundsgestalt Jesus. Det som blev typiskt för denna forskningsepok var att 

man koncentrerade sig på att försöka rekonstruera vad Jesus sagt och vad hans budskap var 

och man lade frågor kring datering och tidshistorisk påverkan åt sidan. Fokus låg bland annat 

på de kristologiska titlar som tillskrivs Jesus och i vilken utsträckning han själv använde 

dem.
38

 För att uppnå detta arbetade man med evangelierna utifrån olika äkthetskriterier och 

försökte genom dessa säkerställa vad som rimligtvis kunde vara äkta citat från Jesus.
39

 

Den fas forskningen befinner sig i idag brukar kallas för ”The Third Quest”.
40

 Denna tredje 

fas bygger på sociologiska analyser snarare än de tidigare teologiska perspektiven. Den syftar 

också till att placera Jesus i en judisk kontext istället för att, som tidigare, försöka avgränsa 

Jesus från judendomen. Nytt är också att forskare nu är mer öppna för att studera icke-

kanoniska källor, till skillnad från tidigare forskning som framför allt tittade på de 

kanoniska.
41

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Teorier kring sekter 

Äldre teorier 

Alan Alridge skriver i Religion in the contemporary world: a sociological introduction om 

hur en religion bör definieras. Han hänvisar till Max Weber som menade att det varken är 

möjligt eller nödvändigt att definiera vad religion är för någonting. Aldridge håller inte helt 
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med om att det är omöjligt, eftersom det alltid finns vissa aspekter som inkluderas i begreppet 

religion och vissa som exkluderas, däremot så menar även han att en definition inte alltid är 

nödvändigt och hänvisar därefter till ett antal studier som genomförts, exempelvis om 

Enighetskyrka, utan att först definiera vad religion är för någonting.
42

  

Aldrige skriver vidare om sociologiska klassificeringar av religiösa rörelser och menar att just 

Weber var den första att försöka göra sådana klassificeringar. Enligt Aldridge så menade 

Weber att skillnaden mellan en kyrka och en sekt är deras olika medlemskapsprinciper. Enligt 

Weber är en kyrka inkluderande, medlemskapet är ofta någonting som sker i samband med 

födseln. En sekt å andra sidan är exkluderande. Medlemskapet är ingenting som fås 

automatiskt utan någonting som uppnås, ofta i vuxen ålder. Medlemskapet är inte heller 

permanent på samma sätt som i kyrkor, det krävs ofta att medlemmarna skall följa en 

krävande moralisk kod, annars finns risk för att få medlemskapet indraget.
43

 Ernst Troeltsch 

kom senare att utveckla Webers definition av kyrka och sekt genom att lägga till fler kriterier 

än medlemskapet. Enligt Troeltsch var den viktigaste skillnaden mellan kyrkan och sekten 

dess inställning till samhället där kyrkan accepterar samhället och inleder samarbeten med 

dess organisationer, medan sekten är negativt inställd till samhället. Troeltsch menade också 

att sekten, till skillnad från kyrkan, förespråkade jämlikhet inom gruppen.
44

 

Det finns också forskare som har utökat Webers tvådelade klassificering i kyrka och sekt. En 

av dessa är bland annat Roy Wallis fyrdelade typologi som bygger på en intern och en extern 

dimension, dels hur andra ser på den religiösa församlingen, men också hur den religiösa 

gruppen ser på sig själva. Alltså (1) ses den religiösa gruppen som acceptabel eller avvikande? 

(2) Ser den religiösa gruppen sig själva som den enda legitima religionen eller ser de sig 

själva som en av flera möjliga vägar till frälsning? Beroende på hur svaren på dessa frågor ser 

ut så kan den religiösa gruppen sedan placeras in i en av de fyra kategorierna; kyrka, för-

samling, kult och sekt.
45

   

Roy Wallis diskuterar också att en sekt kan uppstå på en mängd olika sätt, exempelvis som en 

utbrytargrupp från en redan existerande församling, som ett resultat av slitningar inom en 

församling eller genom en process som innebär att gruppen går från att vara en kult till att bli 

en sekt. Wallis menar vidare att det finns vissa egenskaper som visat sig vara återkommande 
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hos sekter genom alla tider, dessa är bland annat att gruppen har en syn på sig själva som en 

högre stående elit, att de har rätt att utesluta medlemmar och att det finns en fientlig 

inställning till, eller en vilja att separera sig själva från, samhället. Wallis menar att dessa 

karaktärsdrag går att koppla till sektorganisationers självupplevda kunskapsmässiga 

auktoritet. Tron på att den egna gruppen har en unik och priviligierad tillgång till sanning eller 

vägen till frälsning. För att skydda denna sanning måste sekten ha total kontroll över de som 

känner till sanningen, alltså medlemmarna, vilket i sin tur leder till att de som inte uppfyller 

de ofta höga kraven för medlemskapet utesluts. Detta bidrar till att de som är en del av sekten 

ser sig själva som värdiga och högre stående, vilket ofta bidrar till den fientliga inställningen 

till det övriga samhället.
46

  

Nyare teorier 

Bryan Wilson menar att många förbiser att det faktisk finns viktiga likheter mellan (kristna) 

sekter och kyrkor, nämligen att religion alltid är en fråga om frälsning och hur frälsningen 

skall uppnås.
47

 Wilson definierar sekter som proteströrelser som avvisar auktoritära religiösa 

ledare och ibland även värdsliga styren.
48

 Han påpekar också att det inte går att göra en 

enhetlig definition som kan innefatta alla sekter, det är istället viktigt att erkänna deras 

olikheter om någon definition skall kunna göras alls.
49

 Enligt Wilson finns det åtta egenskaper 

som går att applicera på sekter, men dessa egenskaper kan ha olika stor betydelse i olika 

sekter och även variera i en och samma sekt över tid.
50

 I följande stycke presenteras de 

egenskaper som Wilson diskuterar.  

(1) Frivillighet. Wilson menar att medlemskapet i sekter är frivilligt, även om det också visat 

sig att det finns en tendens för sektmedlemmars barn att anta samma tro, vilket gör att fri-

villigheten för dessa barn skulle kunna diskuteras.
51

  

(2) Exklusivitet. Ett av sektens viktigaste drag är att kräva lojalitet av sina anhängare genom 

en princip av total underkastelse. Just medlemskapet i sekten blir sektmedlemens identitet.
52

 

Den som fått tillträde till sekten blir ”en av oss”, vilket blir en motsats till alla andra.
53
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(3) Meriter. Sekten har en form för att ta upp nya medlemmar, exempelvis ett prov på 

förtjänst. Den enskilde måsta påvisa att hen förtjänar att tas upp i gemenskapen.
54

  

(4) Självidentifikation. Sekter har ofta en föreställning om ”oss” som motsats till ”dem”, men 

vad som innefattas i detta ”oss” kan variera och ha suddiga gränser. För den engagerade 

medlemmen är det ofta inte något problem, men det kan också finnas ”anhängare” som aldrig 

ansökt om, eller uppnått, medlemskap och de som anser sig vara anhängare men inte får delta 

på grund av sin ålder.
55

  

(5) Elittankar. Eftersom sekten anser sig vara ensam innehavare av en sann doktrin betraktar 

den sina medlemmar som undantagsmänniskor och gör anspråk på absolut frälsning.
56

 Sekter 

har olika hög grad av elitistiskt tänkande och detta varierar beroende av olika faktorer, 

exempelvis lärans innehåll och vilken typ av kontakt medlemmarna har med människor 

utanför sekten.  

(6) Utstötning. Sektens medlemmar måste visa kontinuerligt prov på renlärighet för fortsatt 

medlemskap. Sektens integritet anses ofta kunna kränkas av exempelvis otillräckligt 

engagerade medlemmar, vilket i sin tur innebär att medlemmar som anses ovärdiga kan 

uteslutas ur sektgemenskapen.  

(7) Samvete. Det finns skillnader i vilken utsträckning en sekt består av medlemmar med 

samvetsgrant engagemang, framför allt när det kommer till andra generationens medlemmar, 

exempelvis barn till sektmedlemmar som i sin tur tas upp i sektgemenskapen. Wilson menar 

att det samvetsgranna engagemanget ofta är svagt i en nystartad sekt innan kravet på lojalitet 

formulerats och anhängarna är fåtaliga. Samvetet kan också ta sig uttryck på andra sätt, 

exempelvis om medlemmarna ser sig som så högt uppsatta eliter att de anser sig vara 

fulländade och därför inte kan agera omoraliskt, oavsett handling.
57

  

(8) Legitimering. Sekter gör anspråk på att ha auktoritet ovanifrån när de försöker få 

människor att ansluta sig till deras lära. Det måste också finnas en eller flera personer inom 

sekten som kan legalisera denna auktoritet, exempelvis en karismatisk ledare som fungerar 
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som helig tolk. Det finns dock också sekter som förnekar att de har någon form av kanal 

mellan Gud och sektmedlemmarna.
58

 

För att sammanfatta Wilsons definition kan man säga att en sekt är en frivillig organisation 

med en stark självidentitet. Medlemskapet bygger på meriter eller någon form av 

kvalifikation, exempelvis kunskap om eller erkännande av doktrinen eller omvändelse baserad 

på någon form av religiös upplevelse. Sekten är exklusiv och ser sig själv som en elit med 

ensam kunskap om sanningen. Den är ofta isolerad från det övriga samhället. En viss typ av 

beteende är norm och förväntas av medlemmarna och uteslutning kan ske vid allvarliga eller 

återkommande brott mot denna norm. Engagemanget hos anhängarna är starkt och nävarande 

i alla aspekter av livet.  

Wilson understryker, som tidigare nämnts, att de olika egenskaper han ställer upp för att 

definiera sekter bara är en yttre ram och att sekterna kan skilja sig mycket från varandra. Han 

har utifrån detta ställt upp ett antal kriterier som syftar till att skilja olika sekter från varandra. 

Han väljer att ställa upp dessa kriterier utifrån en fråga som är gemensam för alla typer av 

sekter: hur finner man vägen till frälsning?
59

 Wilson menar att det utifrån denna fråga går att 

finna sju olika typer av sekter, men påpekar också att det är möjligt för en och samma sekt att 

placeras in i fler än en av dessa kategorier eller byta kategori över tid.
60

 

Konversionistiska sekter menar att frälsning uppnås genom en omvändelseprocess som skall 

ske vid en viss tidpunkt. Känslan av denna omvändelse kan av sekten beskrivas som att den 

troende blir vidrörd av Gud eller inspirerad av den helige anden. Denna upplevelse är det enda 

som kan leda till frälsning, alla yttre handlingar är meningslösa.
61

 Eftersom omvändelse är så 

viktigt för dessa sekter så går en stor del av deras aktivitet ut på att värva konvertiter, vilket 

ofta sker genom väckelsemöten. Detta är också ett sätt att hålla de redan omvända 

medlemmarna sysselsatta och ger dem en viktig uppgift i tillvaron.
62

 

Revolutionistiska- eller transformativa sekter anser att världen utanför är ond, och frälsning 

kan endast uppnås genom att Gud förgör världen. De som är de sanna troende kommer dock 

att skonas undan denna förstörelse. Sekten menar att det är världen utanför som måste 
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förändras, inte medlemmarna, de skall endast förbereda den förstörelse som de väntar på.
63

 

Kunskapen om detta kommande gudomliga ingripande hämtas ofta från bibliska profetior.
64

 

Introversionistiska sekter erkänner att människan och allt mänskligt är ont. För att nå 

frälsning måste hon bryta alla kontakter med världen och isolera sig från dess ondska. Sekten 

isolerar sig för att skydda sin helighet.
65

 Många introversionistsekter isolerar sig inte bara 

socialt utan även rumsligt genom att exempelvis upprätta egna kolonier. När det inte varit 

möjligt att göra detta så har sekter upprättat stränga regler för hur medlemmarna skall klä sig 

och bete sig för att på så sätt isolera sig från det omgivande samhället.
66

 På grund av denna 

isolering har dessa sekter inte någon missionerande verksamhet för att värva nya 

medlemmar.
67

 

Manipulativa sekter strävar efter världslig status för att på så sätt nå frälsning. Exempel på 

ideal som eftersträvas är enligt Wilson bland annat kroppslig styrka, intellektuella kunskaper, 

kontroll av ekonomiska resurser m.m. Sekten menar att människan genom religiös insikt och 

övernaturlig hjälp lättare kan uppnå dessa ideal.
68

 Det är endast medlen till frälsning som är 

religiösa, målen är å andra sidan världsliga.
69

 Dessa typer av sekter lägger stor vikt vid deras 

ensamrätt på en särskild kunskap. De troende undviker inte världen utan utnyttjar sin speciella 

kunskap för få ut så mycket de kan av den.
70

  

Thaumaturgiska sekter har en mycket smal och speciell syn på frälsning. En individ kan bara 

bli frälst genom att bli av med allvarliga och akuta sjukdomar på mirakulösa sätt. Det finns 

inte några tankar om att världen ska frälsas, utan det är endast individen som genom att bli av 

med sina krämpor och sjukdomar blir frälsta. För att uppnå frälsning krävs alltså att någon 

form av mirakel inträffar.
71

 Denna typ av sekter upphöjer tron på underverk och mirakel.
72

 

Reformatoriska sekter är enligt Wilson relativt ovanliga.
73

 De intresserar sig framför allt för 

social organisation som de strävar efter att förbättra genom religiös insikt. I dessa sekter 
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uppnås frälsning genom att acceptera en speciell etik, sprungen ur denna religiösa insikt, som 

människor skall leva efter.
74

 

Utopiska sekter menar att världen är ond eftersom människorna gjort den ond. De utopiska 

sekterna vill istället återvända till de grundläggande principer som Gud menade att 

människorna skulle leva efter. Det är genom att leva på ett sådant sätt som människan når 

frälsning.
75

 

De sekter Wilson klassificerar som konversionistiska, revolutionistiska, introversionistiska 

och manipulativa är de som haft störst framgångar i västvärlden. De övriga tre typerna, 

thaumaturgiska, reformistiska och utopiska, har varit något mer sällsynta och fått klart färre 

anhängare. Wilson menar att det kan bero på att de representerar en mer extrem form av 

religiositet.
76

 

1.4.2 Sektledare 

Många av de artiklar och studier som studerats i arbetet med denna uppsats angående 

sektledare hänvisar till Max Webers teori kring karisma och karismatisk auktoritet. Max 

Weber menar att alla fullt utvecklade religiösa institutioner eller gemenskaper hör till en typ 

av organisation som han kallar auktoritetsorganisationer. Han menar också att de religiösa 

grupper han klassar som sekter ofta består av en hierarki vars högsta position bygger på 

karismatisk auktoritet.
77

 Karisma definieras av Weber som  

[…] en extraordinär kvalitet hos människan, oavsett om den är verklig, föregiven eller 

förmodad.
78

 

Karismatisk auktoritet innebär alltså, enligt Weber, ett auktoritärt styre över människor som 

grundar sig i tron på denna extraordinära kvalitet hos denna speciella person. Legitimiteten 

för deras makt utgörs av att deras anhängare tror på detta extraordinära som går utöver den 

vanliga människans kvaliteter och som vanligtvis värderas som någonting övernaturligt. En 

karismatisk ledare kan alltså inte behålla karisman ensam, utan den skapas i samspel med en 

social grupp, i dessa fall ledarens anhängare.
79

 För att behålla sin karisma förväntas ledaren ge 

sina följare tecken i form av mirakulösa handlingar eller andra typer av bevis på att de 
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verkligen besitter de extraordinära egenskaper de säger sig ha.
80

 Enligt Weber finns de tre 

olika typer av auktoritet och hur ledaren legitimerar denna auktoritet: (1) Karismatisk 

auktoritet, där auktoriteten tillskrivs av ledarens följare.
81

 (2) Legal auktoritet, där hierarkin 

legitimeras genom regler.
82

 (3) Traditionell auktoritet, där ledarens makt legitimeras på grund 

av traditioner.
83

 Det är här viktigt att skilja på dessa tre eftersom den karismatiska 

auktoriteten, till skillnad från den legala och traditionella, vanligtvis inte varar särskilt länge 

och försvinner troligtvis i och med att ledaren dör, om inte tidigare.
84

 

Eileen Barker diskuterar makt och menar att rätten till traditionell auktoritet vanligtvis bygger 

på nedärvda egenskaper medan ett anspråk på karismatisk auktoritet vanligtvis medför ett 

brott mot traditionen eftersom den tillåter, inspirerar och uppmuntrar förnyelse. Även den 

legala auktoriteten skiljer sig från den karismatiska i det avseende att den legala auktoriteten 

är begränsad till vissa områden, ingen kan exempelvis bestämma vad du ska äta till middag 

grundat på en legal auktoritet. Den karismatiska auktoriteten kan däremot appliceras på alla 

områden av en persons liv. Den karismatiska ledaren kan få rätt att bestämma vem personen 

ska gifta sig med, vem personen ska få barn tillsammans med, vilken frisyr och vilka kläder 

en person skall ha o.s.v.
85

  

Bryan Wilson menar att det i primitiva samhällen nästan alltid är någon form av karismatisk 

ledare som ger upphov till nya religiösa rörelser.
86

 Wilson diskuterar att de flesta sektledare är 

sammansatta personligheter som ofta har motstridiga inslag i sina budskap. Han menar dock 

att en karismatisk ledare kan använda dessa motsägelser för att fördjupa mystiken runt den 

egna personen och på så vis stärka anhängarnas tro på honom eller henne, framför allt om 

ledaren också gör anspråk på att vara någon form av profet eller messias.
87

 Detta är även 

någonting som Eileen Barker diskuterar. Hon menar att karismatiska ledare inte är bundna av 

regler. Omtolkning eller stora förändringar av budskapet kan när som helst ske.
88

 

Barker menar att karismatisk auktoritet inte går att hänvisa till en viss typ av personlighet men 

menar att det istället finns forskare som pekar på att dessa ledare tenderar att få makt endast 
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under vissa sociala förhållanden, framför allt när medlemmarna i ett samhälle har utsatts för 

externa påtryckningar, exempelvis en osäker ekonomi, invasion av utomstående makter eller 

vid upplösning av en fastställd samhällsstruktur. Enligt Barker bör dock även interna faktorer 

diskuteras.
89

 Hon argumenterar för att karismatisk auktoritet kan skapas av sociala processer 

inom gruppen och att nya anhängare till en sekt får lära sig att uppfatta ledaren som 

karismatisk och att detta är en del av en socialiseringsprocess.
90

 

1.4.3 Sektmedlemmar 

En fråga som kan uppstå är varför sekter har en så stor dragningskraft hos vissa människor? 

Göran Gustafsson diskuterar i boken Tro, samfund och samhälle: sociologiska perspektiv att 

nya religiösa rörelser, däribland sekter, erbjuder en helhetsförklaring på många livsfrågor och 

kan placera individen i ett sammanhang som erbjuder lösningar som det övriga samhället inte 

kan erbjuda.
91

 Gustafsson menar också att hur budskapet förs fram är av stor betydelse. Han 

hänvisar till Jehovas Vittnen och menar att det i flera forskningsrapporter visat sig att många 

av de som väljer att ansluta sig till Jehovas Vittnen fick sin första kontakt med organisationen 

genom att de ringde på dörren hemma. Gustafsson diskuterar också att sekten kan bidra till att 

ge en mening i tillvaron i och med att man då bli förkunnare av ett budskap.
92

 

Vilka människor som är främst benägna att gå med i sekter är också detta någonting som 

diskuteras av Gustafsson, han tar upp Charles Glocks deprivationsteori som gå ut på att 

människor som har det, eller upplever sig ha det, sämre ställt inom olika områden 

(ekonomiskt, socialt, psykiskt etc.) har en större tendens till ökad religiös aktivitet och därmed 

har en större tendens att gå med i sekter.
93

 Denna teori har dock blivit kritiserad, bland annat 

av Bryan Wilson som menar att människor som har det, eller upplever att de har det, sämre 

ställt än majoriteten inte alls behöver känna någon tröts från religionen. Han menar vidare att 

även människor som har det bra ställt blir religiöst aktiva. Wilson argumenterar istället för att 

det inte finns något mönster bakom religiösa omvändelser utan snarare att sådana starka 

förändringar av värderingar kan orsakas av en stor mängd olika orsaker. Han diskuterar vidare 

att eftersom sekter inte tillhör en gemensam kategori utan kan se mycket olika ut så är det 
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självklart att det inte går att hitta generella drag och upplevelser som leder till att människor 

ansluter sig till en sekt.
94

 

Liselotte Frisk skriver i sin avhandling Nya religiösa rörelser i Sverige: Relation till 

samhället/världen, anslutning och engagemang bland annat om teorier kring anslutnings-

processer. Hon menar att dessa kan analyseras ur både ett psykologiskt och sociologiskt 

perspektiv, och att dessa två vanligtvis kombineras. Enligt Frisk är de vanligaste faktorerna 

som behandlas i anslutningsteorier bland annat de personlighetsdrag som gör individen 

predisponerad för omvändelse, att det finns situationella faktorer som gör att individen söker 

sig till rörelsen, att sociala nätverk och umgänge med rörelsens medlemmar är en viktig del i 

omvändelseprocessen m.m.
95

 

Lofland & Stark har utvecklat en anslutningsmodell som bygger på deras undersökning av en 

nystartad Unification Church grupp i USA. De skiljer på två typer av omvändelse, verbal 

omvändelse, som innebär en bekännelse med ord, och total omvändelse, som innebär ett totalt 

engagemang även genom handlingar.
96

 De delar också in denna omvändelseprocess i 

dispositionella faktorer, som står för personliga attribut före kontakten med rörelsen, och 

situationella faktorer som syftar till de faktorer som sedan leder till faktisk rekrytering. Den 

första av de dispositonella faktorerna i modellen är en upplevd spänning mellan hur tillvaron 

är och hur den borde vara, Lofland & Stark tar upp en längtan efter rikedom och status eller 

en önskan att bli ett instrument för det gudomliga som exempel. Den andra faktorn är, 

åtminstone i den undersökning som anslutningsmodellen bygger på, en tendens att ge 

företeelser religiös mening, alltså en vana att använda religiösa lösningar på problem. Dessa 

två faktorer kan sedan leda till att individen söker sig till olika religiösa rörelser och miljöer 

för att hitta lösningar. Efter dessa dispositionella faktorer så kommer de situationella. Den 

första av dessa är att individen befinner i någon form av vändpunkt i livet när denne kommer i 

kontakt med rörelsen. Därefter växer känslomässiga band till andra medlemmar i rörelsen 

fram. Lofland & Stark menar att den som omvänds ofta får med sig tidigare vänner. För att 

omvändelsen sedan skall bli fullständig krävs ett dagligt och intensivt umgänge med andra 

medlemmar i rörelsen.
97
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James Beckford har skapat en modell för klassificering av sekter som bygger på två 

indelningsgrunder, rörelsernas yttre relationer till samhället och rörelsens inre relationer. Han 

menar att det inom sekter finns fem olika typer av medlemmar, men understryker även att det 

i en och samma sekt kan förekomma flera medlemstyper. Liselotte Frisk redogör i sin 

avhandling för de tre medlemstyperna som Beckford menar är de viktigaste
98

, nämligen (1) 

hängiven, (2) adept och (3) klient. Hängivna medlemmar karaktäriseras av en stark intensitet. 

De lever och umgås ofta uteslutande med andra medlemmar från rörelsen. Adepten har, precis 

som den hängivna, sina huvudsakliga relationer med andra medlemmar, men kan även ha ett 

fåtal relationer med icke-medlemmar. Adeptens engagemang kan inte heller sägas vara lika 

starkt, men det kan bero på att sektens inverkan på medlemmen inte är lika total som hos de 

hängivna. Klienten karaktäriseras av att det är främst är rörelsens instrumentella syften som är 

intressanta. Sekten har inte heller särskilt stort inflytande på klientens övriga liv.
99

 

1.4.4 De tidiga kristna som sektmedlemmar & Jesus som sektledare – Några 

teorier 

I boken Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium skriver Bart Ehrman om Jesus 

som en judisk apokalyptisk profet. Ehrman menar att Jesus predikade om, och själv hade en 

stark tro på, att världens undergång var nära och att Gud fysiskt skulle ingripa för att förgöra 

det onda.
100

 Ehrmans tes är att det ända sedan kristendomens uppkomst, och fram till idag, 

funnits och finns kristna människor som har trott att världens undergång kommer att ske inom 

den egna livstiden och att detta även var Jesus uppfattning.
101

 Ehrman menar att om man ser 

till de källorna om Jesus som tillkom närmast i tid till hans faktiska verksamhet (precis som 

de allra flesta är överens om att man bör), exempelvis Q-källan och Markusevangeliet, så 

framställs Jesus som apokalyptisk. Om man istället ser till källor som tillkom senare så gör 

han det inte. Ehrman diskuterar att det i de tidigaste skrifterna finns mycket tal om att Guds 

rike snart skall komma, och att detta är ett faktiskt rike på jorden där endast de som följer och 

tror på Jesus skall få komma in.
102

  

I artikeln ”Were the early Christians sectarians?” argumenterar Eyal Regel att många av de 

forskare som menar att de allra första kristna var del av en judisk sekt har en allt för bred 

definition av begreppet sekt. Regel menar att majoriteten av de nytestamentliga texterna 
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saknar tre essentiella kriterier för vad en sekt är utifrån ett sociologiskt perspektiv
103

, 

nämligen separationen från samhället
104

, sociala krav på medlemmarna
105

 samt en fast 

organisation eller institution.
106

 Regev menar att de mest utförliga definitionerna av vad en 

sekt är går att hitta hos bland annat Bryan Wilson, och om denna appliceras på 

Nytestamentliga texter så går det inte att påstå att de tidiga kristna var sektmedlemmar.
107

 

I artikeln ”Jesus’ Charismatic Authority: On the Historical Applicability of a Sociological 

Model” som publicerades i Journal of the American Academy of Religion 2005 diskuterar 

Pierluigi Piovanelli hur den sociologiska forskningen kring Jesus karismatiska auktoritet ser 

ut bland forskare som inspirerats av Max Webers teori om karisma. Enligt Piovanelli har 

många forskare idag börjat frångå Webers ursprungliga definition av karisma som en 

extraordinär egenskap och istället definierar karisma som ledarens förmåga att kommunicera 

sitt budskap till-, och stärka sina anhängare i deras tro på budskapet. Piovanelli menar att 

eftersom det finns starka paralleller mellan denna syn på karisma och de berättelser som finns 

om Jesus så är det relevant att studera den historiska Jesus utifrån teorier kring karismatiska 

ledare.
108
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2. Undersökning & Analys 

I analysen av Markusevangeliet så utgår diskussionen främst från Bryan Wilsons definition 

och klassificering av sekter. Jag skall även försöka applicera olika teorier kring sektledare, 

med utgångspunkt i Max Webers teori om karisma, på Jesus. Slutligen analyseras 

rekryteringen och anslutningen av Jesu lärjungar utifrån främst Lofland & Starks samt 

Beckfords teorier kring omvändelse- och anslutningsprocesser.
109

 

2.1 Jesus och lärjungarna utifrån Wilsons sektdefinition 

Enligt Bryan Wilson är en definition av sekter att se dem som proteströrelser som motsätter 

sig de samtida religiösa och världsliga auktoriteterna.
110

 Detta skulle också kunna utläsas i 

Markusevangeliet, lite beroende på hur en proteströrelse definieras. Vid läsningen av 

evangeliet är det mycket tydligt att Jesus anser att de skriftlärda fariséerna har tolkat skriften 

felaktigt och lägger fokus på fel regler. Detta visar sig både i det faktum att Jesus själv bryter 

mot religiösa regler, men också i och med att han uppmanar sina lärjungar att göra detsamma. 

Ett exempel på detta är ett stycke som beskriver hur Jesus och hans lärjungar sätter sig ned 

och äter utan att först ha tvättat händerna. Några skriftlärda fariséer kommer då fram och 

frågar varför de inte följer traditionen utan äter med orena händer. Jesus svarar då att de 

skriftlärda pratar mycket om att dyrka Gud men att de innerst inne inte är äkta troende, utan 

snarare lär ut sina egna regler.
111

 Men det finns också andra tillfällen beskrivna i evangeliet 

där Jesus istället anser att de skriftlärda inte tar reglerna på tillräckligt stort allvar och inte 

följer dem hårt nog. Exempelvis beskrivs det hur Jesus driver ut de människor som bedriver 

handel på tempelplatsen och sedan anklagar översteprästen för att ha gjort templet till ett 

rövarnäste.
112

 Däremot så finns inte samma brott mot de värdsliga reglerna. Det bör dock 

understrykas att detta inte är någonting som beskrivs särskilt mycket i Markusevangeliet, men 

i ett kapitel är det tydligt att Jesus inte vill sätta sig upp mot den världsliga makten. I ett 

stycke diskuteras huruvida det är rätt eller fel att betala skatt till kungen, varpå Jesus säger: 

”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”
113

, vilket kan tolkas som 

att den värdsliga makten inte skall brytas.
114

 Vi kan alltså se att den rörelse som växte fram 

runt Jesus, så som den framställs i Markusevangeliet, till viss del byggde på kritik mot de som 

sade sig vara de bäst kunniga angående Skriften, de skriftlärda. Men det beskrivs också hur 
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Jesus kritiserar även högre uppsatta religiösa ledare, precis som stycket om handeln vid 

templet visar. Det Jesus verkar protestera mot är att Skriften inte följs på rätt sätt. Jesus 

beskrivs dock som mindre benägen att kritisera den världsliga makten. Det skulle snarare 

kunna tolkas som att han vill se en separation mellan den värdsliga och den religiösa makten, 

och att dessa inte skall ha någonting med varandra att göra. 

Frivillighet 

Utöver att definiera en sekt som en proteströrelse så utgår Wilson som tidigare nämnts från 

åtta egenskaper eller delar som tillsammans bildar definitionen för vad en sekt är för 

någonting.  Den första av dessa punkter handlar om frivillighet, dels för den enskilde 

anhängaren att vara just anhängare av den specifika gruppen och den specifika tron, men 

Wilson understryker också att denna frivillighet är ömsesidig eftersom sekten i sin tur kan 

välja att antingen välkomna eller avvisa potentiella anhängare.
115

 Om vi ser till frivilligheten 

för den enskilda individen att bli medlem så går det att utläsa att Jesus inte tvingar någon att 

tro på honom eller följa honom, däremot så är han mycket verbal angående vad som kommer 

att hända med de människor som tror på hans profetskap och som då, enligt honom, faktiskt 

älskar Gud. Jesus talar mycket om ett Guds rike som skall komma och hur de troende skall bli 

rikt belönade,
116

 vilket skulle kunna tolkas som någon form av propaganda för att locka 

anhängare. Det finns dock vissa stycken i evangeliet som tyder på att Jesus faktiskt ber 

personer att följa honom. Ett exempel är tullindrivaren Levi, som enligt evangeliet blir en 

anhängare till Jesus endast på grund av att Jesus säger ”Följ mig!” till honom.
117

 Många som 

följer Jesus verkar göra detta utan att vara namngivna i evangeliet, därför är det svårt att utläsa 

i texten hur många som faktiskt fysiskt följde med Jesus för att sprida hans budskap. Det finns 

i flera stycken beskrivet hur människor som blivit botade från olika sjukdomar av Jesus sedan 

väljer att följa honom
118

, vilket också går att tolka som att frivilligheten att följa honom 

framställs som stor. Jesus verkar dock ha vissa preferenser för vilka typer av människor som 

han vill skall följa honom. Ett exempel på detta är ett stycke som beskriver hur Jesus äter 

tillsammans med tullindrivare och syndare. Några skriftlärda fariséer undrar varför Jesus äter 

tillsammans med sådana människor, varpå Jesus säger ”Jag har inte kommit för att kalla 

rättfärdiga, utan syndare.”
119

 Detta kan tolkas som att Jesus främst vill omvända människor 

som han anser annars inte haft någon möjlighet att få komma in i det kommande Guds rike 
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som han predikar om. Jesus låter dock inte alla som vill det följa honom. Ett exempel på detta 

är ett stycke som beskriver hur Jesus driver ut en ond ande ur en besatt man. När mannen 

blivit botad ber han om att få följa med Jesus, men Jesus säger istället åt honom att gå till sin 

hemstad och berätta för alla vad som hänt och hur Gud, genom Jesus, hade botat honom.
120

 

Om detta bör tolkas som att mannen blir nekad någon form av medlemskap är oklart, det går 

däremot att utläsa att Jesus här väljer att inte låta mannen följa honom på missionen, vilket 

tyder på att frivilligheten att välja sina anhängare även går att applicera på Jesus. 

Exklusivitet 

Den andra punkten i sektdefinition handlar om exklusivitet som Wilson förknippar dels med 

lojaliteten till sekten, men också medlemskapet som den främsta identiteten hos medlemmen. 

Medlemskapet i gruppen blir det som definierar den enskilde individen på ett sätt som står 

över alla andra identiteter, exempelvis yrkesroll eller utseende.
121

 Den som en gång blivit 

medlem blir en del av ett ”oss”, i motsats till ”dem”, alla andra.
122

 Just lojaliteten, som Wilson 

anser vara en viktig del av definitionen, är tydlig i läsningen av Markusevangeliet. Jesus 

ställer till synes höga krav på sina anhängare att lämna tidigare lojaliteter i form av familj och 

vänner för att till fullo följa honom. Det går också att läsa att Jesus själv gjort detta genom att 

helt lämna sin familj och istället betrakta sina medtroende som systrar och bröder.
123

 

Samtidigt som Jesus ställer dessa förhållandevis hårda och smala krav på lojalitet till den egna 

gruppen så finns det andra stycken som påvisar en betydligt bredare syn på lojalitet. Ett stycke 

beskriver hur lärjungarna berättar om en man som helar människor och driver ut onda andra i 

Jesus namn, om detta skall tolkas som att mannen uppträder som Jesus eller som en följare till 

Jesus är dock oklart, och lärjungarna försöker hindra mannen från att göra detta. Jesus säger 

då till dem att inte hindra mannen eftersom ”den som inte är mot oss, han är för oss”.
124

 

Texten beskriver alltså olika tolkningar av vad lojalitet innebär för Jesus, där den ena kan 

tolkas som mycket sträng med krav på att lämna sina tidigare gemenskaper och helt 

identifiera sig med gruppen, och en som i stort sett endast verkar kräva att individen håller 

med- och tror på Jesus. Även det faktum att gruppen tar avstånd från, och bryter mot regler 
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uppförda av en religion med annorlunda trosuppfattning är enligt Wilson ett uttryck för 

sektens exklusivitet.
125

  

Meriter 

Både det frivilliga medlemskapet och lojaliteten som hittills diskuterats kan kopplas till 

Wilsons tredje definitionspunkt, meriter. Enligt honom är det mycket vanligt att individer som 

vill bli medlemmar i en sekt först måste uppvisa någon form av bevis på att de är värdiga. 

Detta kan även ske med anhängare som redan blivit upptagna i gruppen för att testa 

lojaliteten.
126

 Wilson menar dock att denna aspekt av en sekt ofta är starkast i början och 

sedan kan luckras upp med tiden ju större den blir och ju fler anhängare den får.
127

 Som redan 

diskuterats så framställs Jesus i Markusevangeliet som en ledare med stundvis mycket höga 

krav på sina följare, framför allt vad gäller lojaliteten. Men att lämna sin familj och sina 

vänner för att till fullo följa Jesus är inte tillräckligt, det krävs också att de potentiella 

anhängarna gör sig av med sina värdsliga ägodelar och rikedomar, eftersom dessa enligt Jesus 

ändå inte har något värde i Guds rike.
128

 Så som Jesus framställer det i Markusevangeliet kan 

Guds rike i viss mån tolkas som en värld där samhällsordningen vänts, där rika blir fattiga och 

fattiga blir rika, att de som lämnar sin familj och sina hem ska få dem åter i det kommande 

riket.
129

 Det går även att utläsa i ett fåtal stycken att Jesus, om inte kräver så åtminstone 

förväntar sig, att hans anhängare skall vara beredda att dö för sin tro och för Jesus, ett 

exempel på detta är följande citat: 

Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och 

evangeliets skull, han skall rädda det.
130

 

Detta kan tolkas som att Jesus menar att de som är beredda att dö för sin tro och för Gud 

inte kommer att dö, utan får leva vidare i Guds rike. 

Även de som redan blivit fullvärdiga följare till Jesus måste kontinuerligt visa sin 

lojalitet till honom. Detta påvisas i Markusevangeliet främst utifrån de krav han ställer 

på sina tolv lärjungar. Ett stycke berättar om hur han sänder ut dem för att driva ut onda 

andar och säger åt dem att de inte får ta med sig varken mat eller pengar.
131

 Efteråt skall 
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de rapportera tillbaka till Jesus för att berätta hur det gått för dem och vad de undervisat 

människor om.
132

 Som tidigare diskuterats kräver Jesus också att hans anhängare 

tillsammans med honom skall agera på ett sätt som stämmer överens med Jesus 

budskap, även om detta bryter mot de religiösa regler som finns i samhället, vilket också 

kan tolkas som ett sätt för anhängarna att visa sin lojalitet. 

Självidentifikation 

Den fjärde delen i Wilsons definition handlar om självidentifikation, det vill säga hur sekten 

ser på sig själv, den egna organisationen och sina anhängare. Att sekter ofta har en 

uppfattning av världen i form av ett ”vi mot dem”-tänkande är någonting som åtminstone 

Wilson diskuterar relativt mycket. I frågan kring gruppens självidentifikation handlar det dock 

framför allt om att sätta upp gränser kring vilka som är, och får tillåtelse att vara, ”vi”. Wilson 

menar att för de engagerade anhängarna som lägger stor del av sin tid på gruppen och dess tro 

så är medlemskapet självklart (dock genom att kontinuerligt visa prov på sin lojalitet), men 

det kan också vara så att sekten har anhängare som inte fysiskt sökt sig till gruppen, men ändå 

delar samma värdsbild och trosuppfattning. Frågan är hur dessa människor skall uppfattas? 

Självidentifikationen handlar alltså om att sekten har någon form av ramverk för vilka som 

skall betraktas som medlemar och vilka som inte skall göra det.
133

 Vid läsningen av 

Markusevangeliet så kan vi, som tidigare diskuterats, se att den syn som framställs är något 

motsägelsefull. Det finns dels stycken som kan tolkas som en mycket tillåtande och 

välkomnande syn på medlemskapet, att alla som inte är emot dem är med dem,
134

 samtidigt 

som det finns andra stycken som tyder på att det finns hårda krav på lojalitet och fattigdom för 

att uppnå medlemskap.
135

 Något som däremot är mycket tydligt är att de tolv lärjungarna 

framställs som de främsta och högst uppsatta anhängarna till Jesus. Det är de som ständigt 

följer honom och det är de som får veta den egentliga meningen med hans budskap. När Jesus 

talar med och undervisar människor gör han det ofta i liknelser, efteråt tar han sina tolv 

lärjungar åt sidan och berättar vad han egentligen menade med dessa liknelser, vilket tyder på 

att dessa tolv har en särställning inom gruppen som de andra anhängarna varken har eller 

får.
136

 Det som kan uttolkas av detta är att Jesus ändå verkar ha en idé om vilka som är hans 

närmaste anhängare och vilka han uppfattar som sina följare. Han verkar också ha en tanke 

om vad som krävs för att visa sin lojalitet och därmed sin tro, men detta kan också eventuellt 
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variera mellan olika personer. Högst krav har han, enligt den framställning som finns i 

Markusevangeliet, på sina tolv lärjungar, kanske för att det är dessa människor som faktiskt 

följer honom och till största del hjälper honom att sprida budskapet. 

Elittankar 

I samband med sektens frivillighet att ta emot medlemmar, dessa medlemmars bevis på 

värdighet samt kravet på lojalitet så finns definitionens femte punkt, elitism. En sekt gör ofta 

anspråk på att vara ensam innehavare av den rätta tron och den sanna doktrinen. I och med 

detta är det vanligt att dess medlemmar och anhängare betraktar sig som speciella människor. 

Detta bidrar också till att sekten ofta gör exklusivt anspråk på frälsning.
137

 Wilson menar dock 

att graden av elitistiska tankar kan variera i olika sekter beroende på faktorer som hur 

trosinnehållet ser ut och i vilken utsträckning sektens medlemmar har kontakt med människor 

utanför sekten.
138

  I Markusevangeliet går det att utläsa relativt tydliga tankar kring att Jesus 

har speciella kunskaper om vägen till frälsning som gör att han, kanske också tillsammans 

med sina tolv lärjungar, utgör en elit åtminstone inom sekten. Det är dock oklart om de 

människor som tror på honom och hans budskap också skall betraktas som att de hör till 

denna upphöjda grupp. Jesus beskrivs ofta predika sitt budskap för stora skaror människor, det 

framgår dock inte huruvida dessa människor redan tror på honom eller om han försöker få 

dem att tro. Om vi bortser från denna oklarhet så går det åtminstone att utläsa, som tidigare 

diskuterats, att Jesus ofta talar i liknelser till dessa människor
139

. De som sedan får veta den 

verkliga meningen bakom dessa liknelser är de tolv utvalda lärjungarna
140

, vilket kan tolkas 

som att dessa tolv, tillsammans med Jesus utgör ett övre elit-skikt inom gruppen. Ett tydligt 

exempel på dessa elitistiska tankar är följande citat: 

Han sade: ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt 

bara liknelser, för att de skall se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron 

utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.”
141

 

I detta citat blir det mycket tydligt att Jesus anser sig besitta speciell kunskap om Gud och 

Guds rike, och de som inte tar till sig denna kunskap kommer inte att nå frälsningen. Att Jesus 

gör anspråk på att ha exklusiv kunskap om vägen till frälsning, precis som Wilson menar är en 

del av elitismen, gå alltså att se utifrån Markusevangeliet. Det är han som förklarar vad 
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människor måste göra för att uppnå detta, exempelvis lämna sina familjer och följa Jesus, ge 

bort sina ägodelar och leva i fattigdom samt följa de religiösa regler Jesus menar är giltiga och 

bryta de han anser felaktiga, vilket stärker tolkningen om att Jesus framställs som en 

självutnämnd elit. Det finns dock stycken som kan tolkas annorlunda, exemplet där Jesus 

menar att människor bör betala skatt till kungen är ett sådant. I detta stycke blir det mer 

tydligt att Jesus och hans anhängare eventuellt bör tolkas som att de ser sig enbart som en 

religiös elit som fortfarande erkänner den värdsliga auktoriteten. Sammanfattningsvis går det 

dock att utläsa att dessa elittankar finns, men kanske främst hos Jesus och de tolv lärjungarna. 

Utstötning 

Definitionen sjätte punkt, utstötning, kan kopplas till alla ovanstående definitionspunkter. 

Dels handlar det om sektens frivillighet att acceptera nya såväl som redan antagna 

medlemmar, exklusiviteten i form av ett ”vi-mot-dem”-tänk, kravet på meriter för att 

medlemmarna skall påvisa sin värdighet, ett ramverk angående vilka människor som skall 

betraktas som medlemmar samt tanken om att sekten är en grupp bestående av människor som 

utgör en form av religiös elit. Wilson menar att eftersom sekten ofta är självmedveten och har 

en övervägd form av rekrytering så har den ofta känsla för sin egen okränkbarhet, vilket i sin 

tur innebär att gruppens integritet kan äventyras av exempelvis oengagerade medlemmar, 

vilket kan leda till att dessa blir uteslutna.
142

 Denna del av Wilsons definition är den som är 

minst framträdande i Markusevangeliet. Det framstår redan som ovanligt att Jesus inte låter 

människor bli anhängare till att börja med, och det går inte direkt att hitta något stycke som 

kan tolkas som att Jesus utesluter någon av sina följare. Inte ens i och med att Jesus förutser 

att Judas skall förråda honom och Petrus skall förneka honom så ber han dem lämna 

honom.
143

 Jesus framställs, som tidigare diskuterats, inte ha någonting emot att ”syndare” 

väljer att följa honom. Det framställs snarare som att han vill omvända och rädda så många 

människor som möjligt så att de kan bli en del av det kommande Guds rike. 

Samvete 

Den sjunde punkten, samvete, har att göra med att sekten kan komma att framtvinga normer 

för hur den enskilde anhängaren skall leva sitt liv. För att en medlem ska vilja följa dessa 

normer så krävs ett stort personligt engagemang, vilken är Wilsons främsta definition av 

samvetet.
144

 Wilson menar dock att den speciella gruppetiken och det starka engagemanget 
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inte är någonting som uppstår direkt när en sekt bildas, utan ofta är någonting som växer fram 

ju mer etablerad sekten blir. Engagemanget är också ofta starkare i grupper där frivilligheten 

är stark. Wilson diskuterar också att engagemanget ofta uppstår efter att kravet på lojalitet har 

etablerats.
145

 I Markusevangeliet berättas det om Jesus tidiga mission. Det handlar alltså om 

en mycket ny grupp som slagit följe med Jesus. Om vi kopplar detta till Wilsons definition så 

kan det alltså vara så att detta engagemang inte hunnit uppstå. Kravet på lojalitet går dock 

definitivt att utläsa, precis som diskuterats tidigare. Det finns dock några berättelser i 

Markusevangeliet som skulle kunna tolkas som att samvetespunkten är uppfylld. Det handlar 

dels om de krav som Jesus ställer på sina anhängare att lämna sina familjer. För att göra detta 

så krävs förmodligen ett stort personligt engagemang, samma sak gäller för kravet att ge bort 

sina ägodelar. Samvetet har enligt Wilson också att göra med en typ av gruppetik som sektens 

anhängare skall leva efter. Jesus tankar och budskap kring vad som är rätt och fel går att hitta i 

ett fåtal stycken i evangeliet, exempelvis att de som äger mycket ska sälja sina saker och ge 

till de fattiga
146

, men det finns desto fler stycken där Jesus talar om de religiösa regler som 

redan finns. Han talar främst om de regler han anser att de skriftlärda tolkat fel och uppmanar 

sina anhängare och lärjungar att bryta mot de han anser felaktiga och följa de han anser vara 

rätt.
147

 

Legitimering 

Den åttonde och sista punkten i Wilsons sektdefinition handlar om legitimering. Wilson 

menar att en sekt ofta har exempelvis en annan lära och andra bud än den religiösa 

auktoriteten i det samhälle där sekten existerar, men att de aldrig till fullo avvisar alla aspekter 

av den ortodoxa traditionen. Det är snarare ofta vissa delar eller element som ändrats, 

förskjutits eller lagts till. För att hävda detta religiösa alternativ så måste sekten stödja sig på 

någon annan form av auktoritet än den som den ortodoxa traditionen stödjer sig på. Enligt 

Wilson kan en sekts auktoritet stödja sig på exempelvis uppenbarelser av en karismatisk 

ledare eller omtolkningar av religiösa texter.
148

 Att ha en auktoritet att hänvisa till är också 

viktigt för att få andra människor att tro på sektens religiösa tolkningar.
149

 I Markusevangeliet 

är det tydligt att den grupp som utgörs av Jesus och hans anhängare betraktar Jesus som denna 

auktoritet. Så som det framställs i evangeliet så får Jesus sin auktoritet i och med att han blir 
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döpt av Johannes och Anden kommer ned över honom.
150

 Det finns även ett flertal stycken 

där Jesus talar om sig själv som Människosonen.
151

 I vissa stycken är det otydligt om Jesus 

talar om sig själv eller om någon annan
152

, i andra är det tydligare att han syftar på sig själv.
153

 

Hur denna titel bör tolkas är dock något oklart, det finns dock ett tydligt exempel som visar att 

Människosonen skulle kunna vara synonymt med Messias: 

Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: ”Är du 

Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Det är jag, och ni skall få se 

Människsonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”
154

 

Det finns som sagt flera stycken i Markusevangeliet som tyder på att Jesus framställs se 

sig själv som Messias.
155

 Även de tolv lärjungarna framställs som att de tror detta. Det 

som är speciellt är att Jesus inte vill att någon annan än lärjungarna skall veta om 

detta.
156

 Ytterligare en aspekt av Markusevangeliet som går att härleda till att Jesus 

framställs som Messias är det faktum att de demoner som omtalas, ofta i sammanhang 

där människor blivit besatta, framställs vara medvetna om att Jesus är Messias, och även 

i dessa fall är den så kallade Messiashemligheten framträdande eftersom han förbjuder 

dem att tala om honom som Messias.
157

  

Sammanfattningsvis går det att utläsa ur Markusevangeliet att den legitimitet rörelsen 

bygger på är Jesus. Det är han som bestämmer vilka regler som skall följas och vilka 

som ska bryta, och det är han som har makten att exempelvis driva ut orena andar och 

hela människor. För att koppla detta till Wilsons diskussion så kan rörelsen som 

framställs i Markusevangeliet sägas bygga på en auktoritär ledare som i detta fall utgörs 

av Jesus. 

Sammanfattning 

Går det då att argumentera för att de tidigaste kristna tillsammans med Jesus, som de 

framställs i Markusevangeliet, kan ses som en sekt? Utifrån den teori jag valt att 

använda som definition så skulle anser jag att det är möjligt. Enligt den tolkning som 

gjorts här så kan gruppen sägas uppfylla åtminstone sju av de åtta punkter som enligt 
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Wilson definierar en sekt. Jesus och hans anhängare kan ses som en frivillig grupp både 

vad gäller den enskilda individens frihet att bli en anhängare samt gruppens, och kanske 

främst Jesus, frivillighet att acceptera de människor som ville bli anhängare. Gruppen 

framställs se sig själva som exklusiva i och med att det blir en form av ”vi-mot-dem”-

tänkande, där ”de andra” i evangeliet främst verkar syfta till de skriftlärda och andra 

religiösa auktoriteter i samhället. Exklusiviteten är också tydlig i form av den starka 

lojalitet Jesus kräver av sina anhängare. Medlemskapet i gruppen bygger också på 

meriter. Det är framför allt människor som vill bli medlemmar som måste bevisa att de 

är värdiga och engagerade, men detta gäller även för de som redan är anhängare. 

Gruppen har också en självidentitet som kan tolkas som att Jesus och de tolv lärjungarna 

utgör ett övre skikt i gruppen. Samtidigt kan det tolkas som att Jesus menar att alla som 

inte är emot dem är med dem, vilket gör att det ändå finns någon form av ram för vilka 

som skall betraktas som anhängare. Det finns tydliga elitistiska tankar om att gruppen, 

och framför allt Jesus, har kunskap om hur människorna skall nå frälsning och att endast 

de som är hans anhängare kan förstå och tolka budskapet om detta. Däremot så finns det 

stycken i evangeliet som tyder på att Jesus inte anser sig ha samma auktoritet på det 

världsliga planet. Jesus framställs som att ha tankar kring rätt och fel, och framför allt 

vilka religiösa regler han anser vara rätt att följa och vilka som är feltolkad och bör 

brytas. Det kan alltså tolkas som att det finns någon form av etiskt normsystem som 

gruppen förväntas följa, vilket enligt Wilson är en definition av den punkt han valt att 

benämna ”samvete”. Gruppen legitimitet bygger på Jesus som auktoritär ledare. Det är 

han som utgör grunden för de nya religiösa tolkningar som utgör grunden för gruppen.  

Den punkt som inte uppfylls särskilt tydligt är den som handlar om utstötning. Jesus 

framställs som mycket accepterande vad gäller nya anhängare, och det kan snarare 

tolkas som att han vill omvända så många som möjligt för att de ska få en plats i det 

kommande Guds rike. Wilson menar dock att definitionen av en sekt är mycket abstrakt 

och att det är viktigt att förstå att sekter kan variera från denna definition. Detta beror 

enligt honom på att sekter genomgår förändringar som kan bero både på yttre och inre 

faktorer. På grund av detta kan någon eller några av dessa punkter ha en mindre 

betydelse vid olika tillfällen i en sekts livshistoria.
158

 Utifrån detta så anser jag att det 

kan vara relevant att definiera Jesus och hans anhängare som en judisk sekt. 
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Det bör dock tilläggas att det finns forskare och akademiker som menar att det varken är 

relevant eller möjligt att påstå att Jesus och de tidigaste kristna var en sekt. Ett exempel 

på detta är Eyal Regev som menar att den forskning som diskuterar den rörelse som 

uppstod kring Jesus och menar att det går att definiera dem som en sekt antingen inte 

definierar begreppet sekt tillräckligt tydligt ur ett sociologiskt perspektiv eller saknar 

relevanta kopplingar till Nya testamentet.
159

 Denna uppsats har gjort ett försök att vara 

tydlig på båda dessa punkter genom att utgå från en specifik religionssociologisk modell 

kring definitionen av en sekt och sedan kopplat detta till faktiska beskrivningar av Jesus 

och hans anhängare hämtat från Markusevangeliet. Regel menar också att evangelierna 

saknar beskrivningar av vissa aspekter som är essentiella för att beskrivaen rörelse som 

en sekt. Han menar att det saknas uttryck för en isolering från samhället, sociala krav på 

gruppen medlemmar samt en fast organisation.
160

 I denna uppsats har analysen 

uteslutande utgått från Markusevangeliet, och enligt den tolkning som diskuterats i 

ovanstående avsnitt så finns uttryck för dessa punkter, åtminstone till viss del. 

Definitionspunkten bestående av en fast organisation är dock inte en faktor i den 

religionssociologiska teori jag använt mig av, så det är dock möjligt att min slutsats 

skulle vara felaktig om den aspekten inkluderades. Sammanfattningsvis så är min 

slutsats, som nämnts ovan, att Jesus och de tidigaste kristna som det framställs i 

Markusevangeliet går att beskriva som en sektrörelse utifrån Bryan Wilsons definition. 

2.2 Jesus och lärjungarna utifrån Wilsons sektklassifikation 

Wilson menar att den definition som han formulerat kring sekter endast bör ses som ett slags 

yttre ramverk och understryker att olika sekter ofta inte är alls särskilt lika varandra. Han 

menar att det även måste finnas kategorier inom detta ramverk för att påvisa olika sekters 

skillnader. Detta menar han görs bäst genom att försöka finna kriterier som gör det möjligt att 

hitta olika typer av sekter. Wilson menar att den bästa grunden för att kunna särskilja olika 

typer av sekter är att se till hur sekten i fråga menar att individen kan nå frälsning.
161

 Wilson 

sektklassifikation innehåller sju olika typer av sekter med olika syn på hur frälsning uppnås. 

Av dessa sju kategorier så går det utifrån Markusevangeliet att placera in Jesus och hans 

anhängare i framför allt två av dessa kategorier, nämligen den revolutionistiska- och den 

thaumaturgiska kategorin.  
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Revolutionistisk sekt 

Den revolutionistiska sekten menar att världen är ond och att endast hjälp från Gud eller andra 

övernaturliga krafter kan rädda människorna. Endast de människor som är de sanna troende 

kan skonas när tiden är inne.
162

 Wilson menar att det går att tolka det som att de av Jesus 

anhängare som väntade på hans återkomst utgjorde en revolutionistisk sekt.
163

 Bart Ehrman 

har också argumenterat för att Jesus bör betraktas som en apokalyptisk profet. Det Ehrman 

menar med apokalyptisk har i stort sett samma innebörd som Wilsons revolutionistiska sekt. 

Det handlar om en tro på att världen kommer att gå under med hjälp av Guds inverkan, och 

endast de människor som har den rätta tron kommer att skonas och få leva vidare.
164

 

Att Jesus mission började i och med hans möte med Johannes döparen är relativt vedertaget. 

Enligt Ehrman fanns det dock ett stort antal liknande ”profeter” i Palestina under denna tid, 

och han frågar sig varför Jesus valde att vända sig till just Johannes istället för exempelvis 

fariséerna eller sadducéerna, som också var judiska religiösa grupper med en annorlunda 

religiösa lära.
165

 Johannes döparen beskrivs relativt kort i Markusevangeliet, men det som 

framkommer om honom är att han bodde i vildmarken, bar kläder av kamelhår och levde på 

gräshoppor och vildhonung.
166

 Johannes döparens budskap är att den Guds budbärare som 

profeten Jesaja talade om
167

 snart skall komma, och för att få ta del av detta så måste 

människorna döpas och omvändas av Johannes och i och med detta få syndernas förlåtelse.
168

 

Att Jesus väljer att vända sig till just Johannes tyder enligt Ehrman på att Jesus faktiskt trodde 

på budskapet som Johannes predikade, vilket enligt Ehrman var ett klart apokalyptiskt 

budskap som handlade om att Messias skulle komma till världen.
169

 Ehrman menar vidare att 

Jesus, som han framställs framför allt i Markusevangeliet, har en tro som bygger på att det 

Guds rike som han talar om är ett fysiskt rike som skall upprättas på jorden inom en nära 

stundande tid.
170

 

Vid läsningen av Markusevangeliet finns det många citat som stärker Ehrmans tes. Det 

framstår som att Jesus mycket riktigt talar om ett faktiskt kungarike på jorden, och att detta 

skall komma under Jesus egen generation. Det hela tar sin början när Johannes döparen blivit 
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fängslad och Jesus börjar sin mission. Han beskrivs då predika följande: ”Tiden är inne, Guds 

rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”
171

 Det finns även en mängd andra citat i 

Markusevangeliet med ett liknande budskap.
172

 Det framgår också att Jesus menar att detta 

rike skall komma inom en snar framtid, han berättar exempelvis för sina följare att många av 

dem inte kommer att dö förren de sett Guds rike och Guds makt.
173

 Wilson menar också att 

revolutionistiska sekters budskap är att endast de människor som har rätt tro kommer att få 

leva vidare efter Guds ingripande.
174

 Att den rätta tron är det som kan hjälpa människan att bli 

en del av detta Guds rike och därmed nå frälsning är också någonting som går att utläsa i 

Markusevangeliet. Jesus framställs som mycket mån om att omvända så många som möjligt, 

precis som diskuterats tidigare, och det finns även citat som styrker tolkningen om att Jesus 

menar att de med rätt tro skall bli frälsta. Exempel på detta är de krav han ställer på sina 

följare att vara lojala mot honom och inte sina familjer samt att ge upp sina världsliga 

tillgångar, för att istället få detta åter i det kommande Guds rike. Det finns också stycken i 

evangeliet som beskriver hur Jesus gör förutsägelser angående vad som kommer att hända 

innan Guds rike kommer,
175

 vilket stämmer överens med Wilson definition. Han menar att 

profetior är den vanligaste vägledningen till frälsningen för revolutionistiska sekter.
176

 

Thaumaturgisk sekt 

Wilson definierar en thaumaturgisk sekt som en mycket ovanlig sekt-typ. Enligt dessa grupper 

så uppnås frälsning genom att individen på ett övernaturligt och magiskt sätt blir av med akuta 

fysiska eller psykiska sjukdomar. Inom dessa grupper finns inte några tankar om att världen 

som helhet skall frälsas, utan det är individen som står i fokus. För att nå frälsning finns en 

form av krav på mirakel, det är därför inte tillräckligt att individen omvänds och har en rätt 

form av tro.
177

 Wilson menar att det går att utläsa i de bibliska texterna att Jesus framställs 

som en thaumaturg, även om detta förvisso är ett modernt begrepp.
178

 En thaumaturgisk sekt 

ställer alltså höga krav på att framför allt dess ledare skall besitta övernaturliga krafter i form 

av att kunna utföra magiska handlingar och mirakel samt göra gudomligt inspirerade 

förutsägelser.
179

 Om vi ser till hur Jesus framställs i Markusevangeliet så är det ett tydligt 
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fokus på att han utför mirakel. Theissen menar att just mirakel, tillsammans med budskapet 

om Guds kommande rike, var det centrala i Jesus mission.
180

  

I Markusevangeliet finns ett stort antal beskrivningar där Jesus uppvisar övernaturliga krafter. 

Det handlar då både om förmågan att hela sjuka människor
181

, men även förmågan att påverka 

naturen
182

 och att göra förutsägelser om framtiden
183

. Wilson menar att en thaumaturgisk 

ledare har ett förhållande till sina anhängare som kan liknas med det förhållande som finns 

mellan en lärare och dennes studenter.
184

 Även detta går att applicera på Jesus och framför allt 

hans tolv närmsta lärjungar. Det finns flera stycken som uttryckligen beskriver hur Jesus 

undervisar människor.
185

 Det går dock inte att utläsa att just upplevelsen av att ha blivit helad 

med hjälp av övernaturliga krafter är det som ger människan frälsning. Enligt 

Markusevangeliet är dessa mirakel bara en del av Jesus mission, och det är snarare kravet på 

omvändelse och att ha den rätta tron som kan tolkas som vägen till frälsning. Utifrån denna 

aspekt så kan det inte tolkas som att den grupp som framställs i Markusevangeliet kan 

definieras som en rent thaumaturgisk sekt, däremot så är det tydligt att Jesus, som gruppens 

ledare, har starka thaumaturgiska drag. 

2.3 Jesus – den karismatiske sektledaren? 

Enligt Max Weber så bygger de religiösa rörelser som kan definieras som sekter till största del 

på en hierarki vars högsta position bygger på karismatisk auktoritet. Weber definierar karisma 

som en form av extraordinär kvalitet hos människan, oavsett om den är verklig, föregiven 

eller förmodad. På grund av denna kvalitet särskiljs denna person från andra människor och 

antas ha övernaturliga eller övermänskliga krafter.
186

 Legitimiteten för dessa övernaturliga 

kvaliteter bygger på att ledaren kan bekräfta detta i form av exempelvis utförandet av 

mirakel.
187

 Liselotte Frisk menar dock att en karismatisk ledare inte kan vara karismatisk 

ensam, utan påpekar att karisma alltid skapas i samspel med en social grupp. Ledarens följare 

visar honom fullständig hängivenhet och lydnad, och ledaren förväntas i sin tur ge bevis för 

sina övernaturliga krafter
188

, vilket i Jesus fall kan kopplas till de mirakel han beskrivs utföra.  
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Så som Jesus framställs i Markusevangeliet är det tydligt att han kan beskrivas ha karismatisk 

auktoritet. Till att börja med går det att utläsa att hans följare uppvisar stor lojalitet till honom, 

framför allt utifrån de höga krav Jesus ställer på dem i form av att lämna sina familjer och 

göra sig av med sina personliga ägodelar.
189

 Jesus anhängare, framför allt de tolv lärjungarna, 

beskrivs också som att de ser Jesus som någonting övermänskligt och gudomligt, ett exempel 

är detta citat: 

Då frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är 

Messias.”
190

 

Det faktum att Jesus ofta utför mirakel är också någonting som går att utläsa i många stycken, 

vilket påvisar att Jesus, precis som Frisk menar, kontinuerligt bekräftar den karismatiska 

auktoritet som kan tolkas vara grunden för hans höga hierarkiska position inom gruppen. Att 

Jesus framställs som en stark auktoritet kan också utläsas i Markusevangeliet i och med att det 

finns en hel del beskrivningar där Jesus ber lärjungarna handla på sätt som exempelvis bryter 

mot lagen, men de väljer att göra detta utan att ifrågasätta honom.
191

 Eileen Barker diskuterar 

också hur den karismatiska auktoriteten är speciell eftersom den går att applicera på alla 

aspekter av den individuella anhängarens liv.
192

 Även här kan detta kopplas till de hårda krav 

på lojalitet som Jesus i Markusevangeliet framställs ha. 

Sammanfattningsvis så är det, enligt den tolkning som gjorts av Markusevangeliet i denna 

uppsats, relevant att definiera Jesus som en karismatisk ledare utifrån de teorier kring 

karismatisk auktoritet som diskuterats. Det går relativt tydligt att utläsa att Jesus kräver en stor 

lojalitet från sina följare. Det går också att utläsa att, åtminstone de tolv lärjungarna, uppfattar 

att Jesus har övernaturliga krafter, vilket han också beskrivs visa i form av att exempelvis hela 

sjuka människor och påverka naturen. 

2.4 Anslutningen av Jesus lärjungar 

Det går inte att utläsa i Markusevangeliet hur många anhängare Jesus har, det är främst de tolv 

utvalda lärjungarna det berättas om. De övriga anhängarna verkar vara en mycket heterogen 

grupp människor där vissa kan tolkas som anhängare som endast lyssnar på Jesus 

undervisning, men inte går så långt som att följa honom, medan andra väljer att lämna sina 

hem för att gå i Jesus följe.  
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Lofland & Stark har utvecklat en modell för att beskriva hur sektmedlemar kom att omvändas 

och bli anhängare. De menar att det finns två olika typer av omvändelse, verbal och total. Den 

verbala omvändelsen innebär att anhängaren med ord säger sig vara omvänd, medan den 

totala omvändelsen innebär ett totalt engagemang även genom handling.
193

 Om vi ser till 

Markusevangeliet så framställs det som att Jesus kräver, åtminstone av de tolv lärjungarna, en 

total omvändelse. Detta går bland annat att utläsa i de stycken som beskriver att de ska lämna 

sina familjer för att följa Jesus, där framställs det snarare som att de andra anhängarna ska bli 

individens nya familj.
194

 Jesus beskrivs också som att han inte anser att det räcker att tala som 

om man har den rätta tron, även handlingarna måste styrka det individen säger. Ett exempel 

på detta är följande citat: 

Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig 

med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig […].”
195

 

Kravet på den totala omvändelsen är dock inte någonting som det finns uttryck för i 

inledningen av Markusevangeliet. Då beskrivs det endast som att Jesus gick förbi 

människor och sa åt dem att följa honom, och dessa människor beskrivs då följa honom 

utan att ifrågasätta detta.
196

 Det framstår snarare som att det är efter att han utsett de tolv 

utvalda till lärjungar som kravet på totalt engagemang formuleras.
197

 Efter att de tolv 

blivit utsedda av Jesus kan de placeras in i den medlemskategori som James Beckford 

kallar för hängivna
198

, vilket kan utläsas i och med exempelvis kravet på den starka 

lojaliteten och hängivenheten de framställs ha till Jesus. 
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3. Avslutning 
3.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det är möjligt att applicera 

religionssociologiska teorier kring sekter och sektledare på Jesus och hans anhängare utifrån 

hur de framställs i Markusevangeliet. Analysen har genomförts genom att applicera Bryan 

Wilsons definition och klassifikation av sekter på Jesus och hans anhängare som gupp, Max 

Webers teori kring karismatisk auktoritet, samt utvecklingar av denna, på Jesus samt Lofland 

& Starks och Beckfords teorier kring anslutning och omvändelse på Jesus lärjungar.  

Enligt den tolkning av Markusevangeliet som gjorts i arbetet med denna uppsats så framstår 

en bild av Jesus och hans anhängare som till övervägande del går att placera in i Wilsons 

sektdefinition. Den enda del av definitionen som skiljer sig från de grupper som idag benämns 

som sekter är att Jesus inte beskrivs utesluta någon av sina anhängare. Wilson påpekar dock 

att en eller flera av de definitionspunkter han ställer upp kan ha liten eller ingen betydelse 

under vissa perioder av en sekts livstid. Det går alltså att till stor del placera in Jesus och hans 

anhängare som de framställs i Markusevangeliet i Wilsons definition. Det är, som diskuterats, 

inte en fullständig överensstämmelse, men det finns ändå överaskande många relevanta 

kopplingar. Detta anser jag innebära att det till övervägande del går att definiera Jesus och 

hans anhängare som en sekt. 

Den typ av sekt, utifrån Wilsons klassifikation, som Jesus och hans anhängare tydligast kan 

placeras in i är till övervägande del den revolutionistiska typen, medan Jesus själv har tydliga 

thaumaturgiska drag. Det går alltså inte att beskriva dem som en renodlad typ av sekt. Jesus 

thaumaturgiska drag är också någonting som kan kopplas till honom som ledare. Just det 

faktum att han utför mirakel är en viktig del i beskrivningen av honom som en karismatisk 

ledare. Även kravet på att hans närmsta anhängare skall genomgå en total omvändelse samt 

visa en stor grad hängivenhet och lojalitet är tecken på att Jesus kan beskriva som en 

karismatisk ledare. 

För att knyta samman detta så skulle jag slutligen vilja hävda, utifrån den tolkning som 

framkommit i denna uppsats, att Jesus och hans anhängare till viss del kan betraktas som en 

sekt vars mål var att undervisa och predika om att Guds rike snart skulle komma. Ledare för 

denna grupp var Jesus, och hans plats i hierarkin byggde på en karismatisk auktoritet som 

bekräftades av de mirakel och förutsägelser om framtiden som han beskrivs utföra. Det bör 
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dock understrykas att den modell som använts vid analysen är en definition som främst syftar 

till att appliceras på nutida religiösa grupper, vilket också kan vara anledningen till att 

definitionen av hela gruppen som en sekt inte stämmer till fullo, däremot så anser jag att den 

tolkning som gjorts i denna uppsats visar att teorier kring karismatisk auktoritet 

överensstämmer desto bättre med bilden av Jesus som framkommer i Markusevangeliet.  

3.2 Vidare forskning 

Den forskning som gjorts i samband med denna uppsats har fokuserat på att applicera ett antal 

religionssociologiska sektteorier på Markusevangeliet. Det skulle självklart också vara 

intressant att göra samma typ av analys av andra bibliska texter för att se om resultatet blir 

detsamma. Det skulle framför allt vara intressant att göra en analys av Johannesevangeliet, 

främst med tanke på att det skiljer sig så markant från de tre synoptiska evangelierna. 

Analyser skulle också kunna göras utifrån andra utgångspunkter än sektteorier. Det skulle 

eventuellt gå att analysera Jesus utifrån exempelvis ett politiskt- eller feministiskt perspektiv. 

Bart Ehrman har påpekat att Markusevangeliet framstår som relativt avvikande från Matteus- 

och Lukasevangelierna i fråga om Jesus apokalyptiska framställning. Det skulle därför vara 

intressant att exempelvis se hur de skiljer sig åt och vad som plockats bort eller tonats ned 

genom att göra en jämförande analys av dessa tre texter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Referensförteckning 

Tryckta källor 

Achtemeier, Paul J., Green, Joel B. & Thompson, Marianne Meye, Introducing the New 

Testament: its literature and theology, Eerdmans, Grand Rapids, Mich., 2001 

Aldridge, Alan, Religion in the contemporary world: a sociological introduction, Polity Press, 

Cambridge, 2000 

Barker, Eileen, “Charismatization: The Social Production of ’an Ethos Propitious to the 

Mobilisation of Sentiments”, i Wilson, Bryan R., Barker, Eileen, Beckford, James A. & 

Dobbelaere, Karel (red.), Secularization, rationalism and sectarianism: essays in honour of 

Bryan R. Wilson, Clarendon Press, Oxford, 1993 

Beckford, James A., Cult controversies: the societal response to new religious movements, 

Tavistock, London, 1985 

Bibeln, Libris förlag, Örebro, 2007 

Dawson, Lorne L., Comprehending cults: the sociology of new religious movements, 2. ed., 

Oxford University Press, Don Mills, Ont., 2006 

Ehrman, Bart D., Jesus: apocalyptic prophet of the new millennium, Oxford Univ. Press, 

Oxford, 1999 

Fornberg, Tord, Det trovärdiga vittnet: en bok om Nya testamentet, 2., omarb. uppl., Artos, 

Skellefteå, 2008 

France, Richard Thomas, The Gospel of Mark: a commentary on the Greek text, Eerdmans, 

Grand Rapids, MI, 2002 

Frisk, Liselotte, Nya religiösa rörelser i Sverige: relation till samhället/världen, anslutning 

och engagemang, Åbo Akademis förl., Diss. Åbo : Akad.,Åbo, 1993 

Frisk, Liselotte, De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?: en studie av Scientologi-

kyrkan, Guds Barn, Hare Krishna-rörelsen, Moon-rörelsen och Bhagwan-rörelsen och deras 

utveckling över tid, Nya Doxa, Nora, 2007 

Gerdmar, Anders & Syreeni, Kari, Vägar till Nya testamentet: metoder, tekniker och verktyg 

för nytestamentlig exegetik, Studentlitteratur, Lund, 2006 



42 
 

Gustafsson, Göran, Tro, samfund och samhälle: sociologiska perspektiv, Rev. och utvidgad 

uppl., Libris, Örebro, 2000 

Holmberg, Bengt, Människa och mer: Jesus i forskningens ljus, 2., rev. uppl., Arcus, Lund, 

2005 

Theissen, Gerd & Merz, Annette, The historical Jesus: a comprehensive guide, Fortress Press, 

Minneapolis, 1998 

Weber, Max, Religionen, rationaliteten och världen, Argos, Lund, 1996 

Westlund, Ingrid, “Hermeneutik”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i 

kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

Widén, Pär, “Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i 

kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

Wilson, Bryan R., Religiösa sekter: en sociologisk studie, Aldus/Bonnier, Stockholm, 1970 

Wilson, Bryan R., The social dimensions of sectarianism: sects and new religious movements 

in contemporary society, Clarendon, Oxford, 1990 

Elektroniska källor 

Piovanelli, Pierluigi, “Jesus’ Charismatic Authority: On the Historical Applicability of a 

Sociological Model” i Journal Of the American Academy of Religion, 73 no. 2 (2005): 395-

427. doi: 10.1093/jaarel/lfi041 

Regev, Eyel, ”Were the Early Christians Secterians?” i Journal of Biblical Literature, 130 no. 

4 (2011): 771-793. issn: 1934-3876 

René Kieffer. ”Hermeneutik”. Nationalencyklopedin, 2014. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik (Hämtad: 2014-11-20) 

Wallis, Roy, ”Scientology: Therapeutic Cult to Religious Sect”, i Sociology, 9 no. 1 (1975): 

89-100. doi: 10.1177/003803857500900105 

 


