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Här är en del tankar om hur sekter, kontrollsystem och maktmissbruk påverkar människorna i
en grupp. Jag har sammanställt det som en lista. Jag menar att om någon/några av dessa
uttalanden stämmer på din grupp kan det finns anledning att fundera. Det kan vara fråga om
att du är i en grupp där kontroll, maktmissbruk och manipulation förekommer. Det kan
självfallet vara andra orsaker också, men ….

Du är nog med i en sekt, om…
-

alla andra har fel och din grupp alltid har rätt
nyheter om dig eller andra rör sig med ljusets hastighet till ledarskapet
samtalsämnet i gruppen handlar om de icke närvarande medlemmarna
pastorns råd understryks av hans profetia
det är närvaroplikt på mötena
andra bestämmer om du har omvänt dig tillräckligt
gästpredikanters trovärdighet avgörs av att han höll med ledarskapet
det bara finns en etablerad tolkning av ett bibelställe
ni uppfattar att de enda som brinner för väckelse är er grupp
dina försyndelser nämns offentligt från talarstolen
alla klär sig som pastorn
ledaren säger till dig ”vi säger inte detta till någon än” och fem minuter senare har han
berättat det för en annan
ledarens hem är fyllt av saker som medlemmar köpt eller tillverkat
ekonomiska offer är påtvingade från ledningen
man håller reda på hur mycket du ger
kvinnorna klär sig som på 50-talet
pastorns fru och barn kallar honom ”pastor”, till och med hemma
ledarskapet befaller dig att omvända dig och be om förlåtelse
församlingsledningen tar jättebeslut om gruppens ekonomi och offrande utan att
berätta det för er
medlemmarna tror att er grupp är det enda man kan tillhöra om man vill vara en sann
troende
personer i ansvarsställning får veta om ledarens beslut direkt i offentliga möten
ditt brev till alla i ledargruppen censureras och omtolkas av ledaren först
det görs offentliga påpekanden om din klädsel
andra gruppers åsikter förlöjligas
ni slår mycket i syndakatalogen
man föreslår att du behöver bryta med din familj för att kunna tjäna Gud bättre
medlemmars flyttning till en annan ort arrangeras av ledningen
förlåtelse bara ges sedan ledningen bedömt att du visat tillräcklig ånger
personer som lämnat er grupp blir bojkottade och svartlistade
man vill hindra dig från att flytta till en annan plats
tillväxten i er grupp sker genom inflyttningar
ledarskapet försöker få dig att gifta dig med en viss person
ledarna hävdar att de måste bekräfta att du har hört från Herren

-

man undervisar att man bara kan lämna en församling genom att bli sänd
ledarna talar nedlåtande om dina föräldrar till dig
du får veta att du inte kan ha hört från Gud eftersom ingen annan i ledningen hört det
er grupp startar ungdomsmöten så att inte era ungdomar ska kunna besöka en annan
kyrkas möten
ledningen anser sig ha rätt att befalla andra att bryta kontakten med människor som
tycker annorlunda än de
man exponerar andras synder med namn och detaljer
medlemmarna tror att dina barn blir avfällingar om du och familjen går till en annan
kyrka
din kontakt med någon av det motsatta könet är omgärdat av regler, föreskrifter och
kontroll
konflikter i ledargruppen sopas under mattan och ingen talar om dem
Bibelns befallning att lyda Herren omtolkas till att betyda ”lyda sin pastor, cell-ledare
eller ungdomspastor”
Sällskap mellan ungdomar från er grupp och andra motarbetas
anställningsförhållanden i församlingen eller näraliggande verksamhet används som
utpressning
medlemmarnas frågor börjar med ”jag hoppas jag inte har fel attityd och förlåt mig om
jag har fel, men….”
information ges selektivt och används som ett maktmedel
protokollen skrivs i efterhand
ledarna tar sig friheten att använda pengar som getts till arbetet på ett självsvåldigt sätt
ledare försvinner utan att säga något till er i gruppen varför de gör det
du censurerar dina egna tankar
ledargruppens medlemmar är utsedda av pastorn
alla klär sig lika
medlemmarnas tungotal låter påtagligt likt ledarens
kyrkans parkeringsplats ser ut som en bilkyrkogård
ledare från andra platser får veta att de har så stora problem att de verkligen behöver
vår ledares hjälp för att komma rätt
ledaren betraktar gåvan som gavs till hela ledargruppen som sin personliga
undervisningen om tjänande betyder att tjäna ledarna
gäststugan på pastorns tomt har byggts, inretts och betalats av medlemmar
mer än 10 personer flyttar samtidigt som ledaren flyttar till en annan plats
det förekommer fysisk bestraffning av ungdomar
en nyinflyttad ledare lämnar er grupp efter ett par veckor
heltidsarbete i gruppen avlönas med en liten veckopeng
kontrollen över din bostad, ekonomi och tid ligger hos ledningen
pengar och resurser kontrolleras av några få utan öppen redovisning
ändamålen helgar medlen
den utlovade lönen för arbete i gruppen ändras utan att du själv informeras
ledarna talar illa om en medlems make eller maka därför att han/hon inte håller med
dem
ni anordnar aktiviteter för svepskäl, medan den verkliga orsaken är pengar
det finns rasistiska stämningar i gruppen
en 30-åring måste be ledarskapet om lov att få resa till en annan ort en tid
man profeterar över besökare att de ska flytta till er
om du har svårigheter att få kontakt med vad du egentligen känner
någon försöker bryta ett förhållande mellan makar eftersom de ser olika på gruppen

-

man fysiskt bestraffar andra föräldrars barn
det förekommer självmordsförsök bland gruppens medlemmar
någon i ledarställning görs sig lustig på medlemmars bekostnad
ledningen anser sig ha rätt att bryta en medlems förlovning
ledarens familjemedlemmar utgör en kontrollgrupp inom gruppen
det du säger i förtroende i ett själavårdssamtal kommer upp som en anklagelse på
nästa möte
någon som blivit befordrad till ledare dumpar er vänskapsrelation
du känner dig skyldig för vad du känner
en enkel fråga från en medlem behandlas som ett angrepp på ledningen
det finns ett aggressivt språkbruk mot oliktänkande
du är glad för att ingen vet vad du tänker egentligen
du förlorar den varma vänskapen med en vän efter att han träffat ledarna
andra kulturer uppfattas som demoniska, och er grupp är en ”Guds Rikes” - kultur
omvändelse och självbestraffning är vanlig i gruppen
nåd och förlåtelse inte är något som ges villkorslöst
den ena halvan i gruppen utövar kontroll over den andra
det ses som en kristen dygd att rapportera på varandra till ledningen
orden ”underordna sig, lyda, auktoritet, överlåtelse” förekommer i varje samling
du känner skuldkänslor för att du har naturliga önskningar
ungdomar försöker rymma hemifrån
du känner dig vilsen och annorlunda när du inte är i gemenskap med gruppen
allting är endera rätt eller fel, det finns inget mitt i mellan
ledaren bestämmer vad som är rätt och fel
du tycker det är svårt att ta beslut
när du träffar andra människor tänker du hela tiden på att de måste gå med i din
församling i stället för att vara intresserad av dem som individer
du känner hela tiden att du inte gör nog
när du har lämnat gruppen försöker du bli motsatsen till vad normen var i
sammanhanget
du funderar på vad som skulle chockera din gamla grupp, och njuter av att det funkar
du känner skuldkänslor för att du har naturliga önskningar
du inte vågar lita på dina känslor och ditt eget omdöme
relationen till det motsatta könet är onormalt
sexdrift ses som en synd
tonåringar i er grupp har psykiska problem
medlemmarna agerar alltid som om någon kollar över axeln

