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Abstrakt 

I denna uppsats fördjupar jag mig i hur Westboro Baptist Church ser på människan och 

hur rörelsen övertygar omvärlden hur en människan ska leva. Uppsatsen är byggd på 

öppna brev ifrån Westboro Baptist Church som de har publicerat på deras hemsida. 

Breven behandlar vad Westboro Baptist Church anser vara mänsklighetens syndfulla 

levnadssätt och ger reprimander mot såväl stora som små aktörer i samhällets kretsar.  

Målet med uppsatsen är att ge förståelse för hur Westboro Baptist Church kan med hjälp 

av retoriken knyta samman sin gemenskap, och överleva när hela världen står emot 

dem. Genom Bergers teori om nomos och den klassiska retorikens tre grundpelare 

ämnar uppsatsen ge en bild av hur rörelser kan med hjälp av retorikkonsten hålla en 

rörelse levande trots att de står ensamma mot världen.  

 

Abstract 

In this exam paper I seek a deeper understanding of how the Westboro Baptist Church 

views human life and how the Westboro Baptist Church tries to convince the world 

through their rhetoric. The paper is based on open letters by the church which have been 

published on their website. In the letters Westboro Baptist Church write about, what 

they think, are the most sinful parts of a human’s life, and they give guidelines as to 

how people should correct their habits and live a good Christian life. These letters of 

correction are sent out to people in the social arena, both big and small.  

The goal of the paper is to give a deeper understanding of how Westboro Baptist 

Church can keep their congregation alive through its rhetoric, and survive when the 

whole world is against them. With the help of Peter Berger’s theory of nomos and the 

three basic focal points of classical rhetorical analysis, this exam aims to give a better 

picture of how a closely knit group can remain functional when the whole world hates 

them. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

 

Slutna, religiösa rörelser runt om i världen har länge fascinerat mig. Det slutna samfund 

som fått mycket stor uppmärksamhet av media under de senaste åren är Westboro 

Baptist Church. För både mig och många av mina vänner är Westboro en rörelse som 

symboliserar essensen i det som är den negativa sidan av religiösa samfund, den arga, 

hatande sidan av religion som tyvärr får en mycket större plats i media än den mer 

accepterande och snällare versionen av religiösa samfund som också finns. Därför blir 

denna rörelse ytterst intressant för mig, dels för mitt intresse av mänsklig psykologi och 

dels för det hemlighetsfulla och slutna i rörelsen. Jag är intresserad av att se hur dessa 

människor fungerar och tänker, och om hur det kan komma sig att de tänker och 

fungerar som de gör. Westboro Baptist Church (förkortas WBC i fortsättningen) är ett 

baptistsamfund som är ofantligt känt (eller ökänt) i USA framför allt för sina 

kontroversiella tankar på hur vi som människor och samhällsmedborgare ska handla och 

bete oss för att leva som goda kristna. WBC består till störst del av familjen Phelps, 

med ålderdomlige Fred Phelps i styre (innan hans död) och nio av hans 13 barn under 

sig (de andra fyra barnen har förkastat WBC rörelsen och anses inte längre vara del av 

familjen Phelps1). Redan 1991 började WBC ta plats på kartan med en rörelse känd som 

”The great Gage Park decency drive” vilket gick ut på en demonstration mot ett 

användande av parken som WBC inte såg passande. Sedan Gage Park demonstrationen 

har WBC fortsatt sina demonstrationer under begravningar samt strider inom rätten, ett 

slag som de mer än gärna tar åt sig då många i Phelps familjen är utbildade jurister.2 

Den mest kända demonstrationen som hållits och den som fått mest följd i media är den 

som hölls 1998 utanför Matthew Shepards begravning. Shepard blev brutalt 

misshandlad för sin sexuella läggning i oktober 1998 och dog senare samma månad. 

Misshandeln och hela händelsen sägs vara bland ”the most notorious anti-gay hate 

crimes in American history”3 och kom att ge ett nytt synsätt på, och ny fart i kampen 

mot, homofobi i USA under sena 90-talet. Efter döden av Matthew Shepard blev WBC 

mycket kända för sitt demonstrerande vid begravningar. WBC har utfört protester vid 

                                                 
1 BBC, The most hated family in America, (2007) [video]. 
2 Ibid 
3 http://www.matthewshepard.org/our-story/matthews-story (Hämtad: 21/1-2015) 

http://www.matthewshepard.org/our-story/matthews-story
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begravningar för soldater, homosexuella och andra syndare4, något som väckt oerhört 

många känslor och lett till långa slag i domstolar. De två mest kända domstolskamperna 

är troligen den som följde WBCs smutskastande av Matthew Shepard samt den långa 

rättstvisten som följde soldaten Matthew Snyders död i stridandet i Irak.5 Fallet mot 

Snyder kom att bli ett mediefenomen som gav WBC ännu starkare fäste på kartan. 

Föräldrarna till Snyder menade att WBC genomfört olagliga handlingar efter deras 

demonstrering utanför begravningen till deras son. WBC menade att de var väl inom 

sina lagliga rättigheter när de demonstrerade och menade att deras skyltar som de höll 

upp visade WBCs religiösa åsikter, vilket det första lagtillägget (First Amendment) i 

USAs konstitution skyddar. Efter den långa och utdragna rättstvisten slog domstolen 

fast i Snyders fördel och dömde WBC att ersätta anklagande med en kompensation på 

$10,9 miljoner.6 Denna böter tog inte WBC som något nederlag, utan istället som en 

kanal att få ut sitt meddelande genom. Detta sågs som en vinst då alla typer av media 

täckt domstolsbeslutet och tvisten, således givit WBC gratis reklam till omvärlden.7 År 

2012 tog ledaren Fred Phelps ett steg tillbaks och överförde ledandeskapet till två av 

sina döttrar, Margie Phelps och Shirley Phelps-Roper, som blev det nya ansiktet utåt för 

WBC, och har sedan dess lett rörelsen i protester och demonstrationer. Den 19 mars 

2014 annonserade det ledande organet i WBC att Fred Phelps avlidit.  

Innan fördjupning i Westboro Baptist Church får man lätt sina känslor att styra sina 

fördomar om rörelsen. Jag har fårhållit mig akademiskt professionell under 

uppsatsskrivandet och givit Westboro Baptist Church en ärlig chans att visa med egna 

ord hur de resonerar i sina uttalanden. Jag har därför hållit min titel nära till hands under 

hela mitt skrivande och hoppas att läsaren gör det samma innan uppsatsen fått säga sitt. 

”Judge not, that ye be not judged.” 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med min uppsats är att få en uppfattning om hur WBC ser den perfekta 

människan och vad de egentligen vill med sina kontroversiella åsikter och handlingar, 

samt hur deras kontroversiella åsikter kan fortleva när hela världen är emot dem. I 

slutändan vill jag sedan knyta ihop säcken genom att göra en retorisk analys av 

                                                 
4 WBCs definition av syndare är mycket stor och innefattar såväl utövare av syn som sympatisörer för 

det, definitionen av synd kommer att behandlas i huvuddelen.  
5 http://www.mdd.uscourts.gov/opinions/opinions/snyder0204.pdf (Hämtad: 28/1-2015) s.2 
6 Ibid s.1 
7 BBC, The most hated family in America, (2007) [video] 

http://www.mdd.uscourts.gov/opinions/opinions/snyder0204.pdf
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användandet av meningsuppbyggnaderna och framförandet i de texter och utlåtanden 

som WBC publicerat. Analysen kommer att göras enligt retorikens tre grundpelare 

ethos, pathos och logos. Problemen som formulerats och som kommer att utgås ifrån 

under uppsatsen är följande: 

 Hur ska den ideala människan leva enligt Westboro Baptist Church? 

 Hur kommer WBCs syn på människan till uttryck i praktiken? 

 Hur belyser den klassiska retorikens tre pelare WBC:s utlåtanden? 

 

1.2 Material 

Mitt primära material  består av öppna brev ifrån WBCs hemsida godhatesfags.com, där 

de har en sektion för öppna brev8 till olika organisationer, rörelser eller beslutande 

organ. Breven är förfram WBCs tankar väldigt drastikt och handlar till övervägande del 

om deras syn på människan samt hur den ideala människan ser ut i deras ögon. Jag har 

avgränsat min undersökning till brev som jag finner relevanta för att finna deras 

människosyn och har därför enbart valt brev som talar om hur WBC finner grupper 

lever felaktigt, som kommenterar utlåtanden ifrån andra grupper eller som direkt 

berättar deras syn på utvalda punkterna för min uppsats.  

 

1.3 Tidigare forskning 

I denna del kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom samma område som 

denna uppsats, samt redogöra för varför, och hur, dessa tidigare arbeten skiljer sig från 

denna uppsats.  

Kendra L. Suesz har skrivit en uppstats berörande WBC och deras demonstrering vid 

begravningar.9 Uppsatsen beror hur demonstreringarna blivit mottagna av allmänheten 

och vilka medel som de drabbade vidtagit för att råda bot på det störande momentet som 

WBC skapar. Suesz skriver om ett motorcykelgäng, The Patriot Guard Riders, och hur 

deras inblandning har hjälpt hålla WBC på avstånd så att de sörjande får sin frid. Suesz 

berättar även hur The Patriot Guard Riders ”has gained as much media attention as the 

                                                 
8 http://www.godhatesfags.com/letters/index.html (Hämtad: 24/1-2015) 
9 Suesz, Kendra L., America Hates the Westboro Baptist Church: The Battle to Preserve the Funerals of 

Fallen Soldiers, (Hämtad 25/9-2015) 

http://www.godhatesfags.com/letters/index.html
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WBC for their counter-protests at the funerals of military service men and women”10. 

Fortsättningsvis läggs det fram hur delstater har hanterat klagomål ifrån invånarna, samt 

vad delstaterna kunnat göra för att hjälpa de utatta, samt en analys om hur effektiva de 

tillämpade strategierna har varit. Inledningsvis i analysen går Suesz in på hur WBC 

mottagits och hur de synts i media, samt att deras kontroversiella uttalanden och 

handlingar gett dem en kolossal mängd gratis reklam. Trotts regeringens försök att 

stoppa WBC så lyckas rörelsen fortfarande närma sig begravningarna och de sörjande, 

helt inom de lagliga gränserna som satts från regeringens sida. Avslutningsvis så menar 

Suesz att The Patriot Guard Riders inte nödvändigtvis bevakar friden under 

begravningar utan att de kolliderande intresset mellan WBC och Ratriot Guard Riders är 

något som kan leda till våldsam konflikt. Detta ser Suesz som ett misslyckande av de 

vidtagna åtgärderna som försöker stoppa WBCs störande av begravningar.11  

Likt den tidigare nämnda uppsatsen av Kendra L. Suesz, har assisterande professorn 

Rebecca Barrett-Fox skrivit sin deskriptiva doktorsavhandling om WBCs handlingar 

och ageranden men det som skiljer Barrett-Fox ifrån Suesz är ett förstahandsperspektiv 

med empiriskt material. Likt Suesz inleder Barrett-Fox med en historisk genomgång av 

de mest kända demonstrationerna, samt hur WBC kom att bli en rörelse känd över hela 

nationen, tillsammans med deras strider inanför och utanför domstolarna. Även Barrett-

Fox når övertygelsen att WBC använder media på ett mycket skickligt sätt och får ut sin 

agenda utan större problem. Barrett-Fox lägger, som denna uppsats, stor vikt vid den 

retoriska aspekten inom WBCs handlande och hur de lagt fram sina övertygelser. 

Skillnaden är att medan fokus i denna uppsats läggs på deras publicerade brev ifrån 

hemsidan, följer Barrett-Fox en bredare bana och tillämpar det retoriska tänkandet på 

domstolsbeslut och empirisk data, med ett fokus i hur homosexualitet behandlas 

retoriskt.12  

En vetenskaplig artikel skriven av Douglas B. McKechnie undersöker hur media 

porträtterar händelser och hur de kan ta händelserna ur sina kontext och ibland 

rapportera om dem utan att tillhandahålla alla nödvändig information, på så sätt gränsa 

till förtal.13 McKechnie inleder med att behandla fallet Gertz v. Robert Welch, Inc från 

                                                 
10 Ibid s.31 
11 Ibid s.43 
12 Barrett-Fox, Rebecca, "Pray Not for this People for Their Good": Westboro Baptist Church, the 

Religious Right, and American Nationalism, (Hämtad 25/9-2015) 
13 McKechnie, Douglas B., The Death of the Public Figure Doctrine: How the Internet and the Westboro 

Baptist Church Spawned a Killer, (Hämtad 25/9-2015) 
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1979-talet om hur en polis som skjutit en man blev anklagad för mord och förd i 

domstol.14 Artikeln behandlar sedan svårigheterna som domstolarna fått balansera, å ena 

sidan individernas intresse och beskydd, å andra sidan tryck- och yttrandefriheten. 

McKechnie fortsätter sedan att tala om hur vi historiskt kommit till den 

informationsvärld vi lever i idag, samt hur den informationsvärlden ser ut, med ett fokus 

på informationsspridning via internet. Till sist kommer McKechnie in på WBCs 

inblandning i informationsspridning och domstolsbeslutet Snyder v. Phelps som följde 

demonstrationen av Matthew Snyders begravnin. Sammanfattningsvis kommer 

McKechnie fram till att informationsspridning har förändrats och att internet nu är den 

regerande länken människor emellan. Något som WBC utnyttjar väl genom att sprida 

sig på alla medier som det går, i så väl TV som tidningar genom nyheter och skandalösa 

ageranden, men även genom internet genom sin egna hemsida.  

 

1.4 Teori 

Peter L. Bergers teori om nomos är tillämpbar på alla gruppgemenskaper inom makro- 

och mesonivåerna. Teorin går ut på att alla gruppgemenskaper, oavsett storlek och 

institution, har en verklighetsövertygelse som de lever, och rättar sig efter. 

Gemenskapen regleras av de lagar, normer och värderingar som skapats av gruppen för 

att rättfärdiga handlande och förklara händelser och ageranden.15 Denna verklighetsbild, 

eller nomos, får en djup betydelse för individen då det blir dess allt och ett indirekt krav 

för att fungera som människa. Som Berger säger det:  

to live in the social world is to live an ordered and meaningful life. Society is the 

guardian of order and meaning (…) It is for this reason that radical separation from 

the social world, or anomy, constitutes such a powerful threat to the individual. It is 

not only that the individual loses emotionally satisfying ties in such cases. He loses 

his orientation in experience. In extreme cases, he loses his sense of reality and 

identity. He becomes anomic in the sense of becoming world-less16 

Individen blir alltså beroende av det nomos som byggts runt henne för att inte falla ur 

gruppen och gemenskapen, något som Berger menar skulle leda till en total kollaps av 

individens självbild.  

                                                 
14 Legal Information Institute, Gertz v. Robert Welch, Inc. (No. 72-617), (Hämtad 26/9-2015) 
15 Berger, Peter L., The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, 1969, s.29ff 
16 Ibid. s.21 
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Ett nomos blir således ett gemenskapsskydd mot avvikande händelser som sätter 

världsbilden och verklighetsövertygelsen på prov. Som Berger förklarar: ”The socially 

established nomos may thus be understood, perhaps in its most important aspect, as a 

shield against terror.”17 Nomos blir ett försvar i den bemärkelsen att ifrågasättande av 

världsbilden och hotfulla händelser kan förklaras och bemötas genom gemenskapens 

skapade normer och regler. Religion och nomos går så pass bra ihop eftersom Gud 

fungerar som legitimering och förklaring på gemenskapens normer och värderingar, och 

även som förklaring till den mänskligt skapade världen.18 Bergers teori om nomos går 

att applicera på WBC och deras världsbild. Teorin fungerar även som en förklaring till 

WBC retorik i sina uttalanden och varför de är grundade och formulerade som de är. 

Genom den retoriska analyskonstens tre huvudteman, samt teorin om nomos kommer 

jag att undersöka och analysera WBCs uttalanden och publicerade brev för att nå en 

avslutande reflektion.  

 

1.5 Metod 

Med en hermeneutisk, kvalitativ analysmodell får jag ut det bästa av min retoriska 

analys. Den hermeneutiska modellen går ut på att tolka vad författaren egentligen säger, 

en modell som originerat i den religionsvetenskapliga studiet av bibeltexter.19 Men 

modellen har sedan evolverat till en ”mångfasetterad företeelse i vetenskapssamhället”20 

och används nu inom många vetenskapliga grenar. Anledningen till att föredra en 

hermeneutisk metodmodell är den förstående och medkänskliga synvinkel som behövs 

när en kontroversiell rörelse, som WBC, ska analyseras. Som Patel och Davidson 

förklarar det:  

Forskaren som tolkar en text [hermeneutiskt], t.ex. en noggrant utskriven intervju, 

börjar med att först läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av denna, för att 

sedan läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa. [---] 

Hela tiden använder också forskaren sin egen förförståelse som ett verktyg i 

tolkningen. För att lyckas med dtta krävs ofta av den hermeneutiske forskaren att 

kunna använda sin empati eller medkänsla för att förstå objektet.21 

                                                 
17 Ibid. s.22 
18 Ibid. s.32 
19 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, 2011, s.28f 
20 Ibid 
21 Ibid s.29f 
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Uppsatsen förhåller sig även till förståelsehorisonten som betecknar vad som är 

gemensam förståelse och vad som ännu inte är överenskommet. Patel och Davidson 

förklarar detta fenomen som en förflyttbar gräns som förflyttas under tolkningsakten för 

att tillsist nå en gemensam förståelse.22 Jag känner att detta är ett krav för att genomföra 

en rättvis analys av vad WBC säger i sina uttalanden och att ge min uppsats den 

objektiva synvinkel som är ett krav för att föra fram deras åsikter. Inte förrän i 

analyskapitlet görs en tolkning av vad WBC menar, och även då förhålls det 

professionellt och analyseras utifrån de tre retorikanalytiska grundpelarna, ethos, pathos 

och logos. Dessa tre grundpelare inom den retoriska analysen hjälper undersökaren att 

nå en uppfattning om hur tal och skrift är uppbyggt och varför det är byggt som det är. 

Förståelsen byggs på skribenten eller talarens förmåga att väcka känslor, föra logiska 

argument och övertala med sin karaktär. Knut Johannesson förklarar begreppen ethos, 

pathos och logos i sin bok retorik eller konsten att övertyga på följande vis:  

Sammanfattningsvis finns det alltså tre medel inom den klassiska retoriken för att 

övertyga en ointresserad, avog, misstänksam eller direkt fientlig publik: genom väl 

valda argument (logos); genom den karaktär eller personlighet talaren framvisar 

(ethos); samt genom de känslor som han lyckas väcka hos åhörarna (pathos).23 

Dessa tre grundpelare kommer avslutningsvis att knyta ihop min uppsats och vara de 

medel som analysen utgår ifrån.  

 

  

                                                 
22 Ibid s.30 
23 Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, 2006, s.19 
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2 Huvuddel 

I denna del redovisar jag de publicerade breven som jag valt där det finns tydlig retorisk 

användning som kan kopplas till Bergers teori om nomos. I kommande underrubriker 

har jag försökt dela in breven enligt berörd kategori för att ge läsaren en kontinuitet i 

vad breven handlar om. Det inledande brevet är ett stort brev riktat till hela 

mänskligheten som förtjänar en egen rubrik för sin omfattande karaktär och tydliga 

sammanfattande av den retorik som WBC använder. Det inledande brevet till 

mänskligheten följs sedan av mindre brev riktat till specifika myndigheter och personer 

för att visa WBCs retoriska användning. 

 

2.1 Öppet brev till jordens befolkning: åtta punkter om 
mänsklighetens synder 

I detta, mycket långa brev till hela mänskligheten gör WBC en lista med synder som de 

finner extra farliga för mänskligheten. Jag tänkte inleda min resultatredovisning med att 

berätta vilka dessa synder är och hur WBC definierar dem, för att sedan ta till några 

konkreta exempel ifrån omvärlden där denna lista kommer till visning i praktiken.  

Brevet får sin inledning med ett konstaterande att Gud inte älskar alla och att frasen God 

loves everyone, ”is never found, not one time, in the Bible, Old or New Testament”24 

WBC fortsätter sedan att ge exempel på stunder i Bibeln då levnadssättet liknade det vi 

har idag, för att sedan bli straffade av Gud för den syndfulla levnad. Med detta menar 

WBC att de är de rättfärdiga som stund efter stund predikat för mänsklighetens 

räddning. WBC svarar även kritikerna genom att skapa ett motargument för dem som 

menar att det som WBC predikar är hat genom att visa sambandet mellan sig själva och 

hur Noah predikade i sin tid, och frågor om det Noah predikade kunde kallas hat.25 

 

2.1.1 Äktenskapsförbrytare (Adultery) 

I detta första kapitel i detta långa brev till mänskligheten behandlas äktenskapsbrott. 

Deras definition av äktenskapsbrott är dock lite annorlunda än den som kanske brukas 

till vardags, enligt WBCs definition av ”Adultery” ingår även skilsmässa, då detta 

återspeglar åtrå och ett brott mot det som Gud enat.26 WBC använder passagen Matteus 

                                                 
24Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.5 
25 Ibid s.6f och 2ff 
26 Ibid s.11 



  

 

9 

19:6 som ett argument till att skilsmässa är en synd, passagen säger ”Vad Gud har fogat 

samman får människan alltså inte skilja åt.”27 WBC tar sedan argumentet vidare och 

letar med specifikt i Bibeln efter passager som stödjer deras synsätt. De lyckas hitta ett 

30-tal passager som, enligt deras tolkning, stödjer världssynen. I det Gamla testamentet 

använder de exemplet om Judah och Israels folk som, enligt WBCs exempel, syndade 

mot Gud och fick stå sitt hårda straff. Undersökningen förs sedan över till det Nya 

testamentet där fokus läggs på skilsmässa och hur det kommer till svars i evangelierna 

och det är här, bland andra, Matteus 19:6 används för att finna grund till sina yttranden. 

Genom argumentationen läggs stort fokus kring att skilsmässa är den mellan man och 

kvinna och att homosexuell skilsmässa inte ens är värd att tala om då inledande steget, 

giftermål, inte får förekomma (något som kommer att behandlas senare i brevet). WBC 

tar upp ett exempel då skilsmässa är tillåtet, de menar att så länge Gud är den som 

uträttar skilsmässan är det tillåtet, alltså genom en makas död.28 Belägg till detta finner 

de i Romarbrevet 7:1-3 där det berättas om hur en hustru skall bli klassad som 

äktenskapsförbrytare om hon gifter om sig så länge maken är vid livet, men om han är 

död skall hon bli fri från denna lag. De finner även belägg ifrån Jesus uttalanden i 

Matteus 19:7-9, 19:8 och i Matteus 5:28-30 där passagerna tolkas som:  

Since the creation of man in Genesis, divorce has been unscriptural and contrary to 

the laws of God Almighty.  Jesus also made it very plain that if you put away your 

wife and marry another, you commit adultery (with only one narrow exception, 

being for fornication (…)29 

Med detta tolkar WBC Jesus predikan i Nya testamentet likt det jag nämnde tidigare, att 

giftermål är ett band som binder till döden skiljer oss åt, något som ofta inte är fallet för 

dagens äktenskap om man ser på den statistik som WBC redovisar30, men även den 

svenska statistiken.31  

 

 

                                                 
27 Matteus 19:6, Bibel 2000 
28 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.13 
29 Ibid. s.14 
30 Ibid. 
31 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/ (Hämtad: 2/2-

2015) 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Nastan-54-000-aktenskap-tog-slut-2013/
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2.1.2 Otukt (Fornication) 

När det kommer till ordet fornication har det fått två olika, men nära besläktade 

betydelser enligt WBC:  

Definition:  Fornication in the Bible has two meanings that are related, one is pre-

marital sex and the other is worshipping false gods. In the Old Testament, literal 

fornication almost always led to spiritual fornication.  Israel whored after the 

daughters and sons of the nations around them and soon thereafter they were 

worshipping their false gods.32 

Med detta kapitel har WBC valt att lägga fokus på utomäktenskapligt samlag och ägnar 

istället det sista kapitlet i brevet till avgudadyrkan. Vidare i kapitlet om otukt kan vi läsa 

att detta även är ett bevis av att Amerika är dömt och inte en christian nation. Att 

samlag utanför äktenskap är så liberalt accepterat och praktiserat i nationen menar WBC 

är ännu ett täcken på att deras land inte längre följer Guds bibel och lagar. WBC 

fortsätter sedan att finna belägg i både Gamla och Nya testamenten, med passagerna 

Numeri 25:1-11, Leviticus 20:5 och 19:29 i Gamla testamentet33 och bland annat 

Matteus 15:16-22 och Markus 7:20-23 i Nya testamentet. Passagerna som WBC finner 

stärker deras resonemang berättar om hur Gud kommer att straffa dem som inte följer 

lagen och hur Jesus förbjöd otukt och samlag mellan parter som inte var gifta. Brevet 

fortsätter sedan med att berätta om hämnden för dessa synder, de nekas inträde i Guds 

rike och blir förvisade till helvetet för sina synder.34 En passage som används, och som 

summerar deras syn på straff för dessa synder är Uppenbarelseboken 21:8 ”But the 

fearful…and fornicators…shall have their part in the lake which burneth with fire and 

brimstone: which is the second death”. 

För att summera stycket är WBC oerhört missnöjda med hur lukewarm35 eller ljumma 

vissa församlingar har blivit, att de tillåter syndare i sina kyrkor och att synd är så 

vidspritt och accepterad i nationer och länder världen över. Detta förknippar således 

med otukten, att inte följa Guds budskap och att tillåta synden i den vardag vi lever.36 

 

                                                 
32 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.19 
33 Ibid s.19f 
34 Ibid s. 22f 
35 Lukewarm är ett ord som WBC använder för att beskriva rörelser och församlingar som vägrar ta 

ställning i viktiga frågor, och betyder ungefär mellanting, alltså några som ändrar sina åsikter för att locka 

den stora massan eller inte tar ställning alls för att inte kränka någon. 
36 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.25-26 
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2.1.3 Homosexualitet (Homosexuality) 

WBCs definition av homosexualitet:  

In the Bible, homosexuality is referred to in a number of different ways including 

“lying with mankind as with womankind” “going after strange flesh”  “abusers of 

themselves with mankind,” “vile affections” (---) Homosexuality is sex between 

people of the same gender.37 

WBC beskriver sin definition av homosexualitet mycket klart och tydligt i sin inledande 

definition, och lämnar inget rum för tolkning, likt Fred Phelps egen syn på giftermål 

mellan två av samma kön ”Same sex marriage, by any name, civil union or otherwise, is 

the ultimate smash-mouth, in-you-face, insult to God almighty”38. Att många nationer 

sedan godkänner och förespråkar homosexualitet, menar WBC, är ännu en skymf mot 

Guds budskap och det kristna levnadssättet. WBC fortsätter sedan att argumentera 

Bibelns syn på homosexualitet, och menar då att även alla de passager som nämner 

otukt (fornication) även gäller för homosexualitet. Alltså är det alla passager som 

nämnes i det andra kapitlet även tillämpbara på det tredje kapitlet om homosexualitet.  

WBC menar att Bibeln är fylld med anti-gay budskap, som börjar redan i Första 

Mosebok när Gud skapar man och kvinna. WBC menar att redan vid skapelsen så 

uppkom Guds hat mot homosexualitet och att detta hat fortsätter genom hela Bibeln.39 

Argumentet om Sodom och Gomorra återkommer ofta i de tre inledande kapitlen i 

brevet till mänskligheten, i detta tredje kapitel återkommer det dock flest gånger som ett 

skräckexempel på vad som händer med stater, länder och städer som tillåter 

homosexualitet och lustfyllt levande.40 Ett argument som WBC påstår ofta uppkommer i 

diskussionen om homosexualitet och Gamla testamentet är att som kristna är det tillåtet 

att äta skaldjur, samtidigt som det står utförligt i Gamla testamentet att detta inte är 

tillåtet. Argumentet menar att efter som förbudet mot skaldjur inte längre är kanoniskt 

för det kristna livet, behöver inte förbudet mot homosexualitet vara kanoniskt heller. 

WBC svarar på detta argument genom att, bland annat, lägga fram passager i Nya 

testamentet som WBC menar talar mot homosexualitet.41 Dessa passager i Nya 

testamentet är följande tre: Matteus 19:4-6, Markus 10:5-9 och Första Timotheosbrevet 

1:4-10, som talar mycket om hur en man skall lämna sin fader och moder och bli ett 

                                                 
37 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.27 
38 BBC, The most hated family in America (2007) [video], Tid. 38:08 
39 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.28-29 
40 Ibid s.29 
41 Ibid 
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med sin maka.42 WBCs brev fortsätter sedan med straffen mot homosexualitet som är 

mycket likt de tidigare straffen som nämnts i de två föregående kapitel om otukt och 

äktenskapsbrott, bland annat används Sodom och Gomorra som exempel, men även att 

Guds rike inte kommer att ta emot de som genomfört synderna, och att helvetet väntar. 

Som avslut för kapitlet nämnes John Gill, som enligt brevet är, en ”well-renowned 

expositor of every verse of the Bible”43. Gill citeras ha sagt att homosexualitet är en:  

detestable and unnatural sin, it is an exceeding great sin, contrary to the light of 

nature and law of God, dishonourable to human nature, and scandalous to a nation 

and people, and commonly prevails where idolatry and infidelity do and arose from 

idleness and fullness of bread in Sodom, and was committed in the sight of God, 

with great impudence.44 

WBC fortsätter sedan det avslutande stycket med att, citera och använda John Gills 

skrivande som referens och lämna Bibeln under fortsatt del av detta summerande 

stycke. 45 Summeringen avslutas med ännu ett exempel av Sodom och Gomorra där de 

frågar läsaren att om Gud straffade Sodom och Gomorra för deras fornication och 

homosexuality, varför skulle Gud inte straffa Amerika för samma synd?  

 

2.1.4 Pedofili, incest och tidelag (Pedophilia, incest and bestiality) 

WBC delar omvärldens syn på dessa tre synder. Incest mellan två individer som är så 

nära besläktade att giftermål är olagligt, tidelag mellan människa och djur samt att 

våldta minderåriga är alla synder som WBC definitivt håller med omvärlden är hemska. 

Det är anledningen bakom synderna där WBC skiljer sig åt. WBC lägger störst fokus på 

pedofili och menar att det faktum att katolska präster och andra religiösa ledare 

upprepade gånger blivit påkomna med att våldta små barn är bevis på att det inte finns 

en Gudomlig närvaro i Amerikas kyrkor.46 Följande del av kapitlet är enbart bibelcitat 

som de menar stärker deras resonemang, passagen Leviticus 18:4-30 talar om synden 

som åläggs en man eller kvinna som lägger sig med ett djur. Men även straffet döden 

                                                 
42 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006,  s.32-33 
43 Ibid s.35 
44 Ibid 
45 Det är ibland svårt att tolka hur WBC citerar sina utlåtanden. I detta avslutande stycke inleds stycket 

med John Gills citat som nämnt ovan, i brevet står citatet i kursivt likt mycket av det som skrivs i detta 

summerande stycke. Jag tolkar därför allt kursiverat som citat ifrån Gill och allt icke-kursiverat som egna 

reflektioner av WBC. 
46 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.37 
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skall drabba den som genomfört synden enligt tolkningen av Leviticus 20:12-23.47 

WBC nämner inte mycket mer om ämnet utom att det är en grov synd i Guds ögon, 

ämnet är även nära besläktat med fornication som redan behandlats tidigare i brevet.48 

 

2.1.5 Abort (Abortion) 

Att döda en människa är en mycket grundläggande synd som övervägande del av 

världen troligen kan enas om, något som dock är diskutabelt är vad som räknas som 

mord. Enligt WBC är i stort sett allt som leder till ett förlorat liv eller förlusten av ett 

potentiellt liv inräknat som mord. Både soldater som slåss för friheten och sitt land, 

tillsammans med läkare som utför aborter för föräldrar som inte kan ta hand om ett barn 

är, enligt WBC, lika skyldiga till mord. Mord, en synd som fördöms mycket tydligt i 

testamenten, WBC menar därför att ”If for no other reason than abortion, God hates 

America!  If for no other reason than abortion America is doomed!”49. WBC fortsätter 

sedan att påstå att en hycklande nation som USA där rättssystemet har barnens bästa i 

åtanke när de fäller dom, samtidigt kan vända sig rakt om och förespråka mord på ett 

flertal miljoner foster om året.50 WBC söker stöd till sina uttalanden om abort i Gamla 

testamentet och finner åtta passager som, enligt deras tolkning, fördömer abort. Bland 

annat Psaltaren 106:38-41 som berättar om att utgjuta ” oskyldigt blod - blodet av sina 

söner och döttrar, som de offrade åt Kanaans avgudar - och landet blev vanhelgat av 

blodet.”51. Även Andra Moseboken 20:13 används, den mycket kända frasen ”Du skall 

inte dräpa.”52, vilket WBC tolkar abort som. Likt Gamla testamentet finner de även 

passager i det nya som de tolkar stöd ur. Bland annat Matteus 5:21, Markus 10:19. 

Romarbrevet 1:28-32 och 13:8-9, Uppenbarelseboken 9:20, 21:8, 22:14 och till sist 

Andra Timotheosbrevet 3:1-5. I alla dessa passager finner WBC stöd för sin syn mot 

abort, vilket kommer diskuteras senare. WBC menar med detta kapitel om abort att 

Guds syn på de som utgjuter oskyldigt blod är dömande och att nationer som stödjer och 

förespråkar handlandet är dömda att gå under.53 

 

                                                 
47 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.38-39 
48 Ibid s.37 
49 Ibid s.40 
50 Ibid s.41 
51 Psaltaren 106:38, Bibel 2000 
52 2 Mos 20:13, Bibel 2000 
53 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.44 
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2.1.6 Rusdrycker, droger, vilt festande och hedonism. (Drunkenness, Drugs, 
Reveling and Hedonism) 

Berusning förekommer ofta i bibelns kapitel, bland annat behandlas det i Första 

Petrusbrevet där överkonsumtion av vin fördöms.54 Likt det som står skrivet i Första 

Petrusbrevet fördömer även WBC konsumtion och användning av rusframkallande 

substanser och drycker. Enligt WBC är olagliga droger och alkohol ett stort problem för 

samhället, då det får ekonomin att blöda finanser inom fångverksamhet och 

rehabiliteringsprogram, vilket inte bara drabbar och berör vuxna, utan även de 

ungdomar och barn som använder substanserna och de som är del av splittrade 

familjer.55 I Gamla testamentet finner WBC fyra stycken som de menar stödjer sin syn 

på rusdrycker och tolkar passagerna till att även stödja sin syn på substanser och 

liknande rusframkallande ämnen. De passager som man valt att lyfta fram behandlar till 

största del överkonsumtion av vin och drunkenness, men anpassas för att täcka in 

substanser som vi har i dagens samhälle. Nya testamentet håller mer stöd för synsättet, 

och åtta verser lyfts fram för att stödja WBCs argument. Första Petrusbrevet lyfts fram 

fyra gånger och behandlar ämnet mest; det står skrivet att vara ”… nyktra och 

vaksamma…”56 vilket används som ett starkt argument för att undvika rusdrycker och 

berusning, men även ett bruk av ”lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and 

abominable idolatries.”57 har lett till lidande och bestraffning i tidigare historia enligt 

Första Petrusbrevet 4:1-3. Med alla dessa passager och stödet de hittar i Bibeln riktar 

WBC ännu ett dömande öga mot Amerikas kyrkor som inte vågar neka och förkasta 

församlingsmedlemmar som inte kan stå emot synden i att berusa sig. ”... they are to be 

filled with the Spirit not drunk with wine. (---) America is doomed for her drunkenness, 

drugs, reveling and blatant hedonism.”58 

 

2.1.7 Girighet och åtrå (Covetousness and Greed) 

Girighet definieras av WBC som en omättbar längtan eller lust efter förmögenhet eller 

rikedomar, medan åtrå definieras som önskan, avundsjuka eller att ha begär efter andras 

ägor. Enligt WBC styrde gudomlig fruktan och viljan att följa den kristna läran det 

tidiga livet i USAs historia. Detta levnadssätt kom att ändras när det tidiga 1900-talet 

                                                 
54 1 Pet 4:1-3, Bible 2000 
55 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.45 
56 1 Pet 5:8, Bibel 2000 
57 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.46 
58 Ibid s.47 
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kom, då girigheten tog över. Istället för att ha Guds vilja som styrande mål för sina liv, 

kom människan att följa sina egna begär och lustar framför Gud.59 Enligt WBC finns 

synden i allt ifrån företag och regeringar till kyrkor som följer begären och lusten, och 

sätter Gud på andra plats.60 Belägg ifrån Gamla testamentet tolkar WBC bland annat 

Psaltaren 119:35, Jeremia 6:13, 8:10, men även i Exodus 18:19-21 och den kanske mest 

kända Exodus 20:17 ”Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet 

thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maid servant, nor his ox, nor his ass, 

nor any thing that is thy neighbour’s.”61. WBC fortsätter sedan till det Nya testamentet 

där de finner en uppsjö av stöd för sina tankar. Bland annat Lukas 12:15, 16:19-31, 

18:24-25, Markus 7:21-23, 10:23-25 och Matteus 19:23-24, som alla berättar om hur 

rikedomar inte är vägen till Guds rike.62 WBC menar att det stadie USA är i nu direkt 

bryter mot budorden och att den materialistiska och giriga lust som driver invånarna 

kallar på Guds vrede. WBC håller fast vid sin stränga syn på mänskligt levande och 

uppmanar folk ”not to company with covetous people and to put away from you that 

wicked person”63. Enligt WBC är Bibeln mycket tydlig, och lägger fram tolkningar 

som: 

The New Testament says that the love of money is the root of all evil: which while 

some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through 

with many sorrows.  It says that in the last days perilous times shall come and that 

men shall be covetous.64 

Samt  

… men are filled with all unrighteousness and knowing the judgment of God, that 

they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have 

pleasure in them that do them.65 

Med detta menar WBC att synderna är tydliga och att sätter som levs, är ohållbart med 

tanke på vad som hänt liknande samhällen i de bibliska historierna som levt i synd, likt 

oss.  

 

                                                 
59 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.48 
60 Ibid 
61 Ibid s.49 
62 Ibid s.50 
63 Ibid s.53 
64 Ibid 
65 Ibid 



  

 

16 

2.1.8 Falska religiösa system och avgudadyrkan (False Religious Systems and 
Idolatry) 

Inledande stycket i detta längsta kapitel i hela brevet till mänskligheten berättar om hur 

avgudadyrkan och falska religioner är den största av alla våra synder. Det är sirensången 

ifrån de falska religionerna som ligger bakom alla andra, tidigare nämnda synder som 

fyller våra liv, och det är dyrkan av andra gudar som dömt mänskligheten till ett efterliv 

i helvetet.66 Ännu en gång används exempel ifrån biblisk historia för att visa hur andra 

samhällen som vredgat ”the Sovereign God because of their religious idolatry, false 

religious systems and whoremongery”67 fått stå sitt straff, bland annat med Israels 

nation som blev straffade genom assyrierna,68 eller Judah som blev straffade genom 

babylonierna,69 eller det judiska folket som förargat Gud med sin avgudadyrkan och 

fick stå sitt straff hos romarna.70 WBC drar sedan liknelsen ännu en gång till USA och 

hur deras syndfulla levnad och avgudadyrkan kommer att leda till hårda straff, likt det 

som berättas om i Bibeln.71 WBC menar vidare att situationen i samhällets kyrkor är 

förkastligt och skamligt, att även i de kristna kyrkorna sker avgudadyrkan genom kors, 

målningar, försäljning av armband, ringar, statyer och fisksymboler, helgdagar för 

helgon och åminnelse till hedniska högtider (Halloween, St. Patrik’s day, St. 

Valentine’s day), men även de församlingsbyggnader som finns runt om i Amerika och 

världen som byggts med prakt är en avgudadyrkan som visar på girigheten och den 

själviska aspekten hos människan.72 Essensen i det WBC säger är att USA dyrkar allt, 

utom Gud, som borde vara fokus till alla dyrkan och inte pompösa byggnader och 

utsmyckade bilder på helgon.73 WBC finner sedan 28 verser i Gamla testamentet som 

de menar stödjer deras argument mot avgudadyrkan.74 Bland annat det kända första 

budordet ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.”75 och Exodus 32:1-35 som 

berättar om den gyllene kalven som Moses folk bad till men som Gud kallade 

korrupta.76 WBC behandlar sedan den givmilda förlåtelsen som de menar återfinns i 

Amerikas kyrkor, att kyrkorna inte tar hänsyn till den långa process och gåva som det 

                                                 
66 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), 2006, s.54 
67 Ibid 
68 Ibid s.54-55 
69 Ibid s.55-57 
70 Ibid s.57 
71 Ibid s.57 
72 Ibid s.64 
73 Ibid s.57-58, s.64 
74 Ibid s.58-61 
75 2 Mos 20:3, Bibel 2000 
76 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), s.58 
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egentligen är för människan. WBC hänvisar till Apostlagärningarna 2:38 där det står 

skrivet ”Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får 

förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.”77. Att det är en gåva 

lägger WBC stor vikt vid, det är alltså inget som liberalt kan delas ut till alla som ber 

om det.78 Men WBC menar att även prästyrket ett arbete som drivs av girighet:  

The “preachers” of this generation are motivated by money.  In seminaries they are 

taught various strategies for raising funds.  If a “preacher” doesn’t meet his quota 

in fundraising his job is in jeopardy.  It is impossible to expect any truth to be told 

in an environment of filthy lucre.79 

WBC fortsätter med att berätta om hur Jesus såg ned på, och var förargad över dem som 

tjänade pengar i synagogan, de menar därför att det är mycket skamligt att se individer 

tjäna pengar i dagens kyrkor, vilket de tolkar direkt strider mot det budskap som Jesus 

förde.80 WBC fortsätter sedan sitt argument mot andra kyrkor genom att göra en 

parafras av Andra Timotheosbrevet 4:3, och påstå att “the ‘preachers’ have itching ears 

– listening closely to the people to find out what they want to hear, so they can teach 

them those lies.”. WBC menar att det som predikas av prästerna är ett resultat av vad de 

tror folket vill höra. Att prästerna böjer och bänder på den kristna tron så att den ska 

passa in på det som samhället idag vill höra, allt för att få sin lön. WBC tar upp sex 

verser ifrån fyra olika brev i Nya testamentet som WBC tolkar tar upp svårigheten i att 

predika det riktiga budskapet, men att stå fast vid sin plikt och predika trots 

svårigheterna, för att bli belönad i en evighet med prakt och stolthet.81  

Som sista summering och avslutande meddelande berättar WBC för läsaren att tiden 

snart är kommen och att mänskligheten gått för lång. Mänskligheten känner till 

budorden, har skriften och medlen att leva enligt Guds lära, men förkastar den istället, 

nu tjänar det inte längre något till att ångra sig eller bekänna sina synder, allt vi har att 

se fram emot är Guds fruktansvärda dom.82 

 

  

                                                 
77 Apg 2:38, Bibel 2000 
78 Westboro Baptist Church, Letter to the earthdwellers (7-4-2006), s.61-62 
79 Ibid s.65 
80 Ibid 
81 Ibid s.70 
82 Ibid s.74 
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2.2 Öppna brev och kommentarer ifrån Westboro Baptist Church 

De öppna breven som följer är ett urval gjort av mig för att finna en bild av WBCs syn 

på människan. Utöver de breven som behandlas nedan finns det brev som även rör 

andra ämnen, vilka WBC har åsikter om men inte är relevanta för min frågeställning. 

Breven har blivit arrangerade under kategorier för att läsaren skall slippa hoppa mellan 

olika teman, brevens datum kommer därför inte i kronologisk ordning, men detta har 

ingen påverkan på berättandet. 

 
2.2.1 Öppet brev till Calvary Baptist Church 29/7-198083 

Det inledande brevet i den långa rad av öppna brev till omvärlden ifrån WBC är en 

kommentar till Calvary Baptist Church på en artikel i den tidning som Calvary Baptist 

Church publicerar, The Baptist Examiner. I artikeln berättas om två män som skiljt sig 

ifrån sina respektive fruar och gift sig på nytt, en handling som WBC anser strider mot 

bibeln med argument som bland annat:  

Westboro Baptist Church does not believe that Matthew 19:9 authorizes one to put 

away the wife of his youth and marry another on the grounds of adultery. The word 

adultery is not used in Matthew 19:9. Fornication is not the same as adultery. 

(Galatians 5:19). Fornication involves illegitimate sexual conduct prior to 

marriage, and adultery involves illegitimate sexual conduct after marriage. The 

fornication matter is set forth in Deuteronomy 22:13‐21.84 

Svaret visar på WBCs strikta syn på giftermålet, hur de menar att man ska leva som gift 

och hur det är ett slutgiltigt beslut som man ska hedra till varje pris. WBC säger i detta 

brev bland annat hur de tycker att Calvary Baptist Church tolkar dessa passager de 

stödjer sig på fel, och menar därför att de inte kan använda detta som ett argument för 

att deras handlande är rättfärdigat.  

 

2.2.2 Öppet brev till de ”primitiva”85 baptist kyrkorna 10/12-200986 

Brevet behandlar ämnet att andra baptistkyrkornas inte länge följer den grundläggande 

och primitiva läran som funnits förut inom baptist-rörelsen. Brevet behandlar även hur 

                                                 
83 Westboro Baptist Church, Letter to calvary baptist church (7-29-1980), 1980.  
84 Ibid s.3 
85 Användandet avbegreppet primitiva i detta brev är inte det nedsättande användande som ofta brukas i 

folkmun, utan användes istället i meningen att man är trogen till sina rötter och det som utgjorde gruppen 

i sitt tidiga stadie.  
86 Westboro Baptist Church, Letter to Primitive Baptist Churches (12-10-2009), 2009 
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de andra baptist-rörelserna, som påstår sig vara trogna till den gamla läran, blivit för 

”snälla” och inte längre följer det som den rätta, primitiva baptistskolan lärde. WBC 

anser med detta utlåtande att ett nyhetsbrev de får med jämna mellanrum direkt strider 

mot det baptistkyrkan ska stå för: klarhet och kamp mot synd. I detta brev delas en lista 

efter WBC konstaterat att världen nu gått för långt. Bland annat läger WBC stor tyngd 

vid att ”Sodomites”87 nu är i maktpositioner i stora delar av världen och styr den i en 

riktning som leder oss till undergång. Även den ”vanliga” människan får sig en känga i 

WBCs lista över synder som utövas. WBC tar upp ämnen som skilsmässor, aborter och 

sexuellt umgänge innan giftermål som de tycker är grova brott mot deras rätta kristna 

lära. WBC tar även upp kvinnliga präster, kyrkor som accepterar homosexuella och 

äktenskapsförbrytare i sin församling, samt girighet och stöld, som stora problem i 

samhället och något som ingen förutom WBC ser som ett problem.  

 

2.2.3 Svar till artikel i Christian Post av June Hunt 16/9-201288 

Detta brev är ett svar till artikeln The Stone Throwers vs. the Caring Spirit, skriven av 

June Hunt, i tidningen Christian Post.89 Hunt skriver om hur Guds mål inte fokuserar på 

det negativa utan istället håller det positiva i första hand när det kommer till 

mänskligheten, och hur den negativa och dömande bilden som WBC förespråkar inte 

alls stämmer överens med den älskvärda bild som Jesus står för. Hunt skriver sedan att 

”members of this negative, unorthodox church espouse that ‘God hates sinners’ … but 

the truth is God loves sinners! However, He does hate sin because it deviates from His 

perfect plan for our lives.” 

WBCs svar till June Hunts brev är ett långt utlägg på sex sidor och inleds med 

konstaterandet att WBC gladeligen ger svar på tal och upplyser de som har fel. WBC 

menar att det positiva meddelandet som det så ofta pratas om inte finns, och att det som 

WBC pratar om är det rätta och enda sättet att behandla den kristna läran. Att de ofta 

målas ut som hatiska och ondskefulla har, enligt WBC, starkt stöd i Bibeln och de 

fortsätter genom att lista synder som samhället blint accepterar. Homosexualitet, 

äktenskapsbrott, otukt med stolthet, abort, avgudadyrkan och lust är de synder som 

                                                 
87 Som jag tolkar deras användande av ordet Sodomite, utifrån det som skrivs, menar de människor som 

provocerar Guds vrede, i det ingår, men är inte begränsat till, homosexuella, även abortutövare och 

förespråkare, krigsherrar och mördare. 
88 Westboro Baptist Church, The Children Of Light vs. The Children Of Disobedience (Response To The 

Stone Throwers vs. The Caring Spirit), 2012.  
89 http://www.christianpost.com/news/the-stone-throwers-vs-the-caring-spirit-79180/ (Hämtad: 7/2-2015) 

http://www.christianpost.com/news/the-stone-throwers-vs-the-caring-spirit-79180/
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WBC lägger störst fokus vid i deras svar och hur WBCs predikan är den rätta just för att 

den får stå emot mycket smutskastning. Apostlagärningarna 4:13, 9:27 och 9:29 

används som bevis för att även om deras predikan möter motstånd ska de inte ändra sitt 

synsätt, som många andra präster gjort, utan istället fortsätta sin predikan mot synden 

som de ser runt oss i samhället. WBC ger sedan elva exempel ifrån bibeln då 

predikanter ståndaktigt stått emot massans synsätt för att ge den rätta, kristna läran. 

Hunt använder sig av en klassisk bibelvers, ”Döm inte, så blir ni inte dömda.”90, för att 

fördöma WBCs beteende, ett fördömande som blir besvarat på följande sätt.  

We always laugh when this verse is hypocritically used to judge and condemn us.  

It’s fine for June to judge us, but not fine for us to show the people their 

transgression (Isaiah 58:1) and to preach the word, in season, out of season and to 

reprove, rebuke and exhort (2 Tim. 4:1).  WBC preaches against homosexuality, 

adultery, fornication, murder, covetousness, and idolatry just as all the prophets of 

God have done for ages gone by.  Where has WBC judged any wrongdoing not 

covered by the Bible and the Holy Spirit?  We are perfectly fine to be judged 

against the standards we have held everyone else to, because they are the holy 

standards of God. Every member of our Church absolutely is held to the same 

standards we hold everyone else to.  We have nothing but the goodwill of our 

fellow creatures in mind and to save them from the wiles and deceit of Satan.  We 

say as Isaiah said: “Who hath believed our report? and to whom is the arm of the 

LORD revealed” (Isaiah 53:1)?  We have no power to save anyone, just to speak 

the truth.91 

WBC menar här att de står på bättre grunder då de dela får lov att döma utifrån sitt stöd 

i Bibeln och dels att de dömer alla, vän och fiende, på samma grunder utifrån Bibeln. 

Det meddelande som WBC för fram i media är det som Hunts artikel grundar sig på, ett 

meddelande som ungefär kan summeras som följande: 

The wrath of God comes upon the children of disobedience (Eph 5:6, Col. 3:6).  

The Japanese earthquake, tsunami, and nuclear disaster; 2004 Tsunami, Haiti 

earthquake; Hurricane Katrina, collapse of the U.S. financial system/economy, 

dead soldiers coming home from foreign wars and September 11, 2011 are 

                                                 
90 Matt 7:1, Bibel 2000. 
91 Westboro Baptist Church, The Children Of Light vs. The Children Of Disobedience (Response To The 

Stone Throwers vs. The Caring Spirit), 2012, s.4 
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example(Sic!) of God’s wrath.  Each time, God gives a space for repentance – but 

there is none.92 

Detta meddelande tillsammans med exempel som bland annat: 

Christ had no mercy for the rich man in Hell in Luke 16: 24-25 and he had no 

mercy for the 18 souls that died when the tower in Siloam fell – he said to the 

survivors:  “think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? 

I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish (Luke 13:4).   

Dessa två citat fungerar bra som en kort summering av det kontroversiella synsättet som 

WBC förespråkar. Ett synsätt som inte många andra präster och församlingsledare håller 

med om, men enligt WBC är dessa ledare ljumma, alltså att de ändrar sin åsikt efter vad 

de tror att församlingen vill höra. Dessa ljumma-präster predikar alltså inte den riktiga 

kristna läran, den lära som summerats ovan och den läran som strider mot dagens 

levnadssätt, utan dessa ljumma-präster ger församlingarna det meddelande de vill höra 

för att fortsätta leva sina syndiga liv.  

 

2.2.4 Öppet brev till borgmästaren för Topeka, Gage Park Decency Drive 18/7-
198993 

”Gage Park” är ett fenomen att lägga på minnet när det talas om WBC. Den inledande, 

katalyserande händelsen, och det som satte WBC på kartan för omvärlden, är ett projekt 

som kom att kallas ”The Great Gage Park Decency Drive”. Detta projekt ämnade, enligt 

WBC, göra Gage Park vänligt för barn igen. WBC menade att Gage Park i Topeka 

Kansas hade blivit ett öppet sår i staden och att bögar använde en avlägsen del av 

parken till att bedriva otukt. Detta projekt leder till att WBC börjar demonstrera och 

göra stora utlåtanden i media. Utlåtandet är det brev som skickas till borgmästaren och 

styrandeorganet för staden Topeka i Kansas för att öppna hans ögon för det som pågår.  

 

2.2.5 Öppna brev till ”the Christian-nation” efter katastrofer i USA 

Till Bobby Jindal, guvernör i Louisiana, efter oljeläckan i mexikanska golfen (30/4-

2010)94 

                                                 
92 Ibid s.5 
93 Westboro Baptist Church, Letter to Topeka Mayor Butch Felker regarding fag activity in Gage Park, 

plus the Mayor’s response (7-18-1989), 1989. 
94 Westboro Baptist Church, Letter to Gov. Bobby Jindal (4-30-2010), 2010. 
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Naturkatastrofen Katrina, en orkan som drabbade stora delar av södra USA den 23 

augusti 2005, var, enligt WBC, Guds svar på de södra staterna syndfulla levnad. Att 

samma sträcka av sydliga delstater drabbas av en oljekatastrof fem år senare, den 20 

april 2010, menar WBC är ännu ett täcken på att dessa delstater fortfarande inte lever 

enligt den kristna läran, och att deras syndfulla levnad nu straffat sig. WBC förklarar:  

You did not heed the warning of Katrina, delivered directly and powerfully in 

kindness to provoke your repentance.  Instead, you have arrogantly beat your breast 

and declared that you have the power to rebuild even stronger (---) Now look what 

you’ve done:  You will soon be over-run by a nasty, ugly, stinky, choking mess, 

which is just perfect --- it is exactly what you are to the eyes and nose of the LORD 

your God.95 

Med detta menar WBC att allt de kan göra för att rädda sig själva är att ångra sina 

synder och be om förlåtelse hos Gud, men WBC är samtidigt mycket medvetna om att 

detta inte är något som kommer att genomföras och skriver därför att delstaten ”…will 

not heed.  You will not repent.  You will not obey.  You will not humble yourselves to 

the mighty hand of God.  He will not forbear.  Hang on to your hats:  Your destruction 

is imminent!”  

 

Till president Obama efter orkanen Earl (2/9-2010)96 

Detta brev är skickat till president Barack Obama och är menat att öppna hans ögon för 

den kolossala mängd naturkatastrofer som härjat på amerikansk mark under senaste 

åren. WBC lägger fram sitt argument mycket likt det brev som guvernör Bobby Jindal 

fick efter oljeutsläppet i den mexikanska golfen som behandlade ovan. WBC skriver: 

You did not heed so many tender warnings – 9/11, Katrina (and all her friends)97, 

economic dearth –  delivered directly and powerfully in kindness to provoke your 

repentance. (---) A “powerful and enormous” Hurricane Earl is bearing down on 

the East Coast, and right in its path are a plethora of cities that have distinguished 

themselves by their violent, brutish behavior to the servants of God at WBC. The 

people of this region have grievously fretted God with their cruel treatment of His 

                                                 
95 Westboro Baptist Church, Letter to Gov. Bobby Jindal (4-30-2010), 2010. 
96 Westboro Baptist Church, Open Letter from Westboro Baptist Church to President Barack Obama: 

ANNOUNCE AND ENFORCE A POLICY OF SINCERE REPENTANCE AND OBEDIENCE TO GOD ... 

START WITH A NATIONAL DAY OF PRAYER ... HEED THE ROD OF GOD TODAY (9-2-2010), 2010. 
97 Med ”All her friends” menas orkanerna Katrina, Earl samt andra orkaner som har dragit fram över 

olika delar av USA.  
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people, and now God has turned His rod on you.  After Earl, you have Fiona, 

Gaston and more and worse to look forward to; it will be a continuing whirlwind 

that will fall with pain on your heads if you do not hear these precious words of 

rebuke, heed them, and repent.98 

Både president Obama och guvernör Jindal får samma bibeltext som ska vara deras 

rättfärdiga väg till frälsning. 

 Because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when 

thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and 

humbledst thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me; I 

have even heard thee also, saith the LORD. 99 

Som nämnt tidigare är dessa två brev oerhört lika varandra, och visar hur 

naturkatastrofer som drabbat landet är täcken på ett syndfullt levande och ett straff för 

detta hån mot Gud. Gång på gång används exempel på naturkatastrofer som sker på 

jorden i jämförelse med katastrofer som står skriva i bibeln för att göra försök i att 

öppna ögonen hos mänskligheten. 

 

2.2.6 Öppna brev om demonstrationer på begravningar  

Öppet brev till lagstiftare 12/12-2005100 

Detta brev behandlar hur WBC finner regeringen arbeta mot dem i deras kamp att sprida 

sitt budskap. Det första som WBC behandlar i detta kungörande om orättvisa är en 

bombattack mot deras kyrka som inträffade den 20 augusti 1995.101 Ett bombdåd som 

WBC skyller på USA som helhet.  

Meanwhile along this journey, America set off an IED at WBC.  Don’t pretend it 

was some ragtag renegade off on a frolic of his own.  He lived in this country, and 

in particular the city and state where WBC’s members are long-standing well-

known citizens, and he knew full well he had complete safety in his attack, which 

he plotted at the local university with his friends.  He knew every government 

official would give him a pass, and give WBC no relief.102 

                                                 
98 Westboro Baptist Church, Open Letter from Westboro Baptist Church to President Barack Obama: 

ANNOUNCE AND ENFORCE A POLICY OF SINCERE REPENTANCE AND OBEDIENCE TO GOD ... 

START WITH A NATIONAL DAY OF PRAYER ... HEED THE ROD OF GOD TODAY (9-2-2010), 2010. 
99 Ibid. (citat från 2 chron 34:27) 
100 Westboro Baptist Church, Letter to legislative bodies (12-12-2005), 2005. 
101 http://www.godhatesfags.com/bombing/?COLLCC=3613201268& (Hämtad: 9/2-2015) 
102 Westboro Baptist Church, Letter to legislative bodies (12-12-2005), 2005, s.1 

http://www.godhatesfags.com/bombing/?COLLCC=3613201268&
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WBC menar alltså att efter USAs liberala acceptans av synder som våld och otukt har 

det lett till en med ljus syn på våldsamma handlingar som det bombdåd riktat mot 

WBC, de menar även att detta dåd är något som alla är skyldiga till och inte något som 

en “ragtag renegade off on a frolic of his own”103 genomfört. WBC menar även att det 

faktum att nationen tillåtit sådan agerande, samt att den som dömdes för att ha agerat i 

brottet inte fick hårdare straff, nu lett till att Improvised Explosive Device (IED) 

används mot amerikanska trupper i stridandet i mellanöstern.  

It is no coincidence that the weapon God has chosen to punish this nation is IEDs.  

A decade ago when the cunning ambassador of this nation bombed WBC with an 

IED, no one had heard of that term.  Today every household in America is in some 

form of mourning at the hands of IEDs; everyone knows that term now.  God did 

that! 

Enligt WBC är det USAs lättsinnade hanterande av detta dåd som lett till att män och 

kvinnor nu blir dödade i strider. WBC fortsätter med att skriva om om Amerika börjat 

”tillbe de döda”, genom att göra döda människor till hjältar och förebilder.  

…America worships the dead.  This distinct form of idolatry first reared its ugly 

head in connection with the funerals of practicing homosexuals whom “gay rights” 

activists turned into heroes when they died.  The best example of this is Matthew 

Shepard.  He died during a drug-deal gone bad, but because he was a proud 

practicing fag, organizations like the Human Rights Campaign, and the complicit 

media, turned him into a hero. 

WBC menar att mordet på Matthew Shepard var en följd av en drogförsäljning som 

gick snett, och inte, som andra källor antyder, ett hatbrott mot hans sexuella läggning.104 

WBC menar att genom lögnen bakom Matthews död har hans familj och och andra 

rättsaktivister målat ut Matthew som en hjälte för falskheter och har utnyttjat hans namn 

för att få ut ett budskap som inte stämmer överens med den kristna läran som 

mänskligheten ska leva efter. På grund av detta budskap som förs fram med hjälp av 

Matthews namn har WBC demonstrerat vid begravningen av honom och andra ”who 

die in proud sin, or who spent their days, resources and influence promoting sin”105. 

Likt det som WBC skriver om hur homosexuella blir använda för att föra vidare ett 

budskap som den kristna läran, enligt WBC, inte håller med om, används även soldater 

                                                 
103 Ibid 
104 http://www.matthewshepard.org/our-story/matthews-story (Hämtad: 10/2-2015) 
105 Westboro Baptist Church, Letter to legislative bodies (12-12-2005), 2005, s.1-2 

http://www.matthewshepard.org/our-story/matthews-story
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som blir dödade i strid för att föra nationens budskap och korståg vidare. WBC menar 

att begravningarna således blir ondska för att de ger vila åt någon som förespråkat ett 

budskap av synd.  

 

Öppet brev till kongressen 23/4-2010106 

Det andra öppna brevet till det beslutande organet i USAs regeringsform är uppbyggt av 

10 punkter där WBC beskriver hur de skött sig under sina demonstrationer och hur de 

har följt alla lagar och bestämmelser när de uttryckt sina åsikter. Den inledande punkten 

tar upp det mest centrala hos WBCs klagomål om hur regeringen behandlar dem. WBC 

citerar det första tillägget till USA:s konstitution vilket säger att: 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or 

of the press; or the right of the people peaceably to assemble…107 

Denna del av USAs konstitution kan liknas vid Sveriges religionsfrihet och WBC menar 

att denna del garderar dem för, vad de menar, illabehandling ifrån regeringens sida och 

folket som sätter sig emot WBCs budskap, vilket de menar att regeringen gjort i fallet 

Snyder v. Phelps.108 Brevet fortsätter sedan att berätta om hur regeringen lockar in 

människor i blodiga krig och i tur brutit mot det femte budordet: thou shalt not kill.109 

Medan ”the servants of the True and Living God”110 har försökt omvända, vad WBC 

nämner som syndare, och som kommer att dra Guds vrede över landet. Medan WBC 

fullföljt sina plikter, så har synderna fortsatt att regna över befolkningen och WBCs 

församling tvingas fortsätta sina plikter genom att demonstrera vid begravningar, öppet 

tala mot homosexuella och starkt gå mot regeringar som inte arbetar efter deras sanna, 

kristna budskap.111 Brevet avslutas sedan med att WBC säger åt kongressen att förkasta 

sina anklagelser mot församlingen och rätta sig efter USAs grundlagar. 

 

  

                                                 
106 Westboro Baptist Church, Revised House Of Representatives Resolution (4-23-2010), 2010. 
107 Ibid S.1  
108 Ibid 
109 Ibid  
110 Ibid S.2 
111Westboro Baptist Church, Revised House Of Representatives Resolution (4-23-2010), 2010. 
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3 Diskussion  

Inledningsvis i min analys kommer jag att undersöka de berörda öppna breven ifrån 

WBC utifrån de tre grundpelarna inom den klassiska retoriken, ethos, pathos och logos 

som behandlades och förklarades tidigare i denna uppsats. Sedan kommer jag att göra 

kopplingen till Bergers teori om nomos och hur den retoriska kraften kan stärka 

gemenskapskänslan i gruppen mot omvärlden. Avslutningsvis lägger jag fram den 

ideala bilden av människan som kan utläsas i en inverterad bild av deras publicerade 

material; genom vad de fördömer kan man se vad de eftersöker. 

 

3.1 Ethos 

Ethos, eller de övertygande karaktärsdragen, i WBCs retorik är svåra att se. Det som 

WBC glänser med är de starka och vågade ordvalen som återkommer genom breven och 

uttalanden. Författarna är aldrig rädda att uttrycka sina åsikter, de för starka argument 

genom alla brev och de underbygger dem med, vad de anser vara, garderande fakta. 

Bland annat genom användandet av Bibeln som källmaterial och egen tolkning som de 

visar tydligt när de svarar June Hunt. Genom retorik som: 

”Where has WBC judged any wrongdoing not covered by the Bible and the Holy 

Spirit?  We are perfectly fine to be judged against the standards we have held 

everyone else to” 

Deras snabba och raka svar på tal ger känslan av försök till övertygande i deras 

handlingar och ageranden. De är inte skygga för att hållas till samma standard som de 

håller alla andra. Övertygandet ligger här i att de inte ser sig själva som något undantag, 

alla kan räddas med väljer helt enkelt att inte följa den vägen. Tillsammans med denna 

allmänna standard och användandet av Bibelpassager, samt den bryska attityden gör 

WBCs uttlåtanden och texter väldigt karakteriserande. Utifrån detta karaktäriserande 

skulle det inte förvåna mig om övertygelse kan väckas hos individer vars tankar redan 

svävar i banorna som WBC berör. Utöver karakteriserand texter används John Gill som 

källa för övertygelse. Hans, enligt WBC, akademiska åsikter och tolkning tillämpas för 

att stödja sina argument. Ett användande av forskares åsikter och deras uttalanden för att 

stärka sina egna argument är vedertaget i den akademiska världen, genom ett försök att 

efterlikna detta tillvägagångssätt, kan jag tänka mig att WBC försöker nå övertygande 

karaktärsdrag i sin text. Men som tidigare nämnt så ser jag det svårt att övertyga folk 
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som inte reda följer deras tankar, utan detta stärker istället troligen deras egna 

sammanhållning och gemenskap. 

 

3.2 Pathos  

Förmågan att väcka känslor, eller pathos, är definitivt inget som WBC är blyga med. 

WBCs hela framgång bygger på väckandet av känslor genom sin retoriska förmåga. 

Likt den uppsats av Kendra L. Suesz, som behandlades i tidigare forskningen, kommer 

det tydligt till synes hur WBC kan använda sin retoriska förmåga att väcka känslor i så 

väl församling som åskådare. Inte minst väcks känslor av ilska när WBC demonstrerar 

vid begravningar och motprotestantgrupper skapas av folkligt initiativ för enbart det 

syftet att hålla WBC borta ifrån de sörjande begravningsbesökarna. Motprotestgruppen 

Patriot Guard Riders är ett ytterst tydligt exempel på hur WBC väcker känslor. En grupp 

som skapats av frivilliga motorcykelåkande veteraner som ska hålla WBCs protester 

borta ifrån de sörjande. Man kan självklart diskutera om Patriot Guard Riders agerande 

hjälper eller stjälper, men känslor har väckts hos flertalet involverade, och det visas 

otroligt tydligt i både mediaframträdande, dokumentärer, motdemonstrationer och 

tidigare skrivna uppsatser. Känslor är således något som WBC livnär sig på, det märks 

tydligt i breven och svaren som givits till andra grupper som talat mot WBCs 

handlingar. Breven till Calvary Baptist Church112 och till de primitiva baptist 

kyrkorna113 samt svaret till June Hunt114 för alla en väldigt hård argumentation och 

släpper inte genom någon tolkning när det kommer till de citat som använts mot WBC 

från utomstående rörelser. WBC tolkar istället det som används mot dem och ger hela 

argumentet en annan betydelse, för att sedan trycka ner motsägarna med sina argument.  

 

3.3 Logos 

Logos, de logiska argumenten, är en tolkningsfråga när det kommer till WBCs retorik. 

Jag kan tänka att WBC själv anser sig ha logiska argument, men fakta som de baserar på 

Bibeln och sitt eget synsätt av omvärlden skulle många utomstående troligen inte kalla 

logiska. Faktumet att WBC drar, enligt mig, långsökta slutsatser när det kommer till 

relationen orsak och verkan, är något som gör deras argumentation bristfällig hos en 

                                                 
112 Se ”2.2.1 Öppet brev till Calvary Baptist church 29/7-1980”, tidigare i denna uppsats. 
113 Se ”2.2.2 Öppet brev till de ’primitiva’ baptist kyrkorna 10/12-2009”, tidigare i denna uppsats. 
114 Se ”2.2.3 Svar till artikel i Christian Post av June Hunt 16/9-2012”, tidigare i denna uppsats.  
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individ som inte redan tänker i deras banor eller lustar efter en teologisk förklaring på 

händelserna i omvärlden. Deras resonering kring bristande äktenskap, vars statistik 

förvisso är korrekt sett till vad som sker i världen, är ett logiskt argument. Men 

argumentet tar slut vid konstaterandet att äktenskap förfaller i dagens samhälle. WBC 

tar upp straffet som du får om du genomför en skilsmässa, men för inte argumentet 

vidare för att ge några konkreta exempel på vad som skulle kunna ligga bakom detta 

brott mot Gud. Det är även möjligt att WBC kan vinna en viss logisk argumentation 

genom citatet av John Gill som de använder i sitt brev till mänskligheten.115 Men att 

tänka sig en logisk argumentation utifrån det WBC redovisar har jag svårt att se då 

deras logik byggs mycket på antagandet att Bibeln är det rätta levnadssättet. 

 

3.4 Nomos 

Bergers teori om nomos är inte allt för långsökt i kontexten; WBC mot världen. Med en 

bredare grund att stå på vill jag nu göra en djupare dykning in i Bergers teori och visa 

hur den tillämpas på WBC. Det skyddsnät som WBC bygger upp runt sig med sina 

kontroversiella hypoteser om omvärlden ger WBC ett eget nomos för sin församling. Ett 

nomos som de använder för att skydda sig från dem som vågar ifrågasätta deras 

övertygelse. WBC är en mycket trångsynt rörelse, vars övertygelse är så djupt rotad att 

de tar starkt avstånd ifrån yttre argument och kritik. WBC använder sig nästan 

uteslutande av Bibeln i sitt skapande av regler, värderingar och normer. Genom sin 

användning av Bibeln i sina uttalanden, och det faktum att de uttalat berättar att livet ska 

levas efter Bibeln ser vi tydligt att relationen mellan nomos och religion är relevant i 

fallet WBC. Berger påpekade att det är lätt att använda religion vid regel- och 

normskapande, något som bekräftats i min uppsats. Som WBC själva lägger fram det är 

deras demonstrationer och kontroversiella uttalanden deras sätt att värna om 

mänskligheten. De är villiga att dela med sig av sitt nomos, men samtidigt skrattar de åt 

omvärlden som inte kan se att deras levnadssätt är det enda rätta och enbart deras sätt 

räddar världen från undergång. Om man då tar en titt på hur nomos kolliderar; WBCs 

nomos mot folkets nomos.  

Den tydliga kollisionen och den som kanske är farligast och följs oftast i media är 

demonstreringarna vid begravningar. WBCs normer säger här att tacksamhet ska ges till 

Gud för dem som dött, allt är en del i Guds plan. Kollisionen med folkets nomos och de 

                                                 
115 Se ”2.1.3 Homosexualitet (Homosexuallity)”, tidigare i denna uppsats.  
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vedertagna normerna att en människas död är en tragisk händelse där de drabbade ska få 

sörja den bortgångne i fred, blir en mycket stark kolission och kan som Suesz skrev, 

leda till våldsam konflikt.116 Båda nomos har djupt inbitna normer och praxis vid 

hantering av död. Men ingen vill ge med sig, vilket leder till motprotestgrupper som 

skapas för att hålla WBCs nomos undan den sörjande gruppen. Likt Suesz, tror jag inte 

att tillförelsen av ett nytt nomos hjälper situationen, utan snarare stjälper. 

Konflikten mellan WBCs nomos och den statliga är en kollision som jag anser vara 

säkrare. Familjen Phelps har en lång tradition av juridisk utbildning och är därför inte 

rädda att ställa sina normer mot statens, då WBC ofta är inom sina rättigheter när de 

genomför sina demonstrationer och uttalanden. Nationens nomos är ett som måste 

tillgodose en ofantlig mängd människor och olika nomos. De styrande organen blir 

därför tvungna att balansera mellan skyddandet av de vanliga människorna och den 

yttrandefrihet som WBC åkallar under sina demonstrationer. Likt det McKechnie 

skriver i sin artikel, kan inte staten göra mycket åt det som WBC säger eller gör.117 

Balansgången blir tydlig och för att inte överskrida andra nomos som andra medborgare 

ingår i, måste WBC tillåtas demonstrera så länge de följer de utsatta lagar, något de är 

mycket försiktiga med att göra.  

Avslutningsvis hoppas jag att bilden av WBCs koliderande nomos blivit tydligare. 

Deras övertygelse gör argumentation svår och deras slutenhet gör gruppgemenskapen 

hård. WBC är ett av de starkaste nomos jag kan tänka mig; när hela världen står mot 

dem håller de fast vid sina övertygelser och slåss, gång på gång, för sin sak. 

 

3.5 Ideala människan 

Den ideala människan enligt WBC är en människa som ska leva troget den bibliska tron 

och det som återberättas i den heliga skriften. Baserat på deras öppna brev till 

mänskligheten återges åtta viktiga punkter som WBC anser mänskligheten felat på.118  

Dessa åtta punkter anser jag vara de mest centrala punkter som WBC finner viktigast i 

den ideala människans levnadssätt. De åtta punkterna används sedan av WBC som ett 

grundligare berättande för mänskligheten vad som är det viktigaste att ändra på för att 

inleda ett liv på den, enligt WBC, rätta vägen och det rätta livet. I breven ser vi sedan 

                                                 
116 Se ”1.4 Tidigare Forskning; Kendra L. Suesz”, tidigare i denna uppsats.  
117 Se ”1.4 Tidigare Forskning; Douglas B. McKechnie”, tidigare i denna uppsats.  
118 Se ”2.1 Öppet brev till jordens befolkning och bilden av den ideala människan”, tidigare i denna 

uppsats.  
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fokuserade iakttagelser där WBC ger spetsiga reprimander mot större aktörer på de 

sociala och politiska arenorna. Till exempel breven där de meddelar USAs styrande 

organ om hur landets vida avvikelser från den kristna läran lett till ett mångtal 

katastrofer för både land och befolkning.119 Även om USA ser sig själva, och kan ofta 

ses av omvärlden som en kristen nation så räcker detta inte för WBC, utan plockandet 

och väljandet av passager i Bibeln som stödjer ett agerande för stunden är något som 

WBC lyfter fram som ett mycket tydligt övertramp när det kommer till mänsklighetens 

synd. Detta plockande och väljande av passager har benämnts som ljumma och får 

mycket stor plats i de brev som skickas ut. Enligt WBC ska människan inte plocka och 

välja bland Bibelns passager, utan alla är lika viktiga i alla stunder. Att vara ljumma är 

därför något som WBC anklagar många andra kristna rörelser i USA för, och detta 

tolkar jag som en mycket grov skymf i WBCs ögon när man läser vad de skriver till 

aktörerna som de finner ljumma. Till exempel kan tas det brev som skrivs till Calvary 

Baptist Church där de argumenterar om skilsmässor som skett inom Calvary Baptist 

Churchs församling och hur detta försvarats av kyrkan.120 WBC argumenterar här om 

hur Calvary Baptist Church tolkar Bibelns ord som kyrkan känner passa för stunden. 

ljumma, som blir nästintill ett skällsord, är jag övertygad om har en negativ klang hos 

WBC, och är troligen värre i deras ögon än någon som inte följer något av den kristna 

läran. Jag kan spekulera att detta på den grund att det syftar på människor som vrider på 

Guds ord för egen vinning, jämfört med människor som inte använder Guds ord alls. 

ljumma kan jag därför tänka mig är ett stort problem enligt WBC, speciellt om man 

riktar ögonen mot ett land som ses som kristet. Jag drar slutsatsen att WBC anser att ska 

man leva ett riktigt, kristet liv så ska man ta hela Bibeln i åtanke vid svåra beslut, så väl 

som vardagliga ställningstaganden, och inte tolka passager efter stunden. WBC har även 

en mycket gammaltestamentlig bild på bestraffning och övertramp av hur människan 

ska leva. De tar upp naturkatastrofer och krigsoffer som straff för landet och 

mänsklighetens fortsatta självdestruktiva levnad.121  

 

                                                 
119 Se ”2.2.5 Öppna brev till ’the Christian-nation’ efter katastrofer i USA” och ” 2.2.6 Öppna brev om 

demonstrationer på begravningar: Öppet brev till lagstiftare 12/12-2005”, tidigare i denna uppsats. 
120 Se ” 2.2.1 Öppet brev till Calvary Baptist church 29/7-1980”, tidigare i denna uppsats.  
121 Se ”2.2.5 Öppna brev till ’the Christian-nation’ efter katastrofer i USA” och ” 2.2.6 Öppna brev om 

demonstrationer på begravningar: Öppet brev till lagstiftare 12/12-2005”, tidigare i denna uppsats. 
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3.6 Didaktisk reflektion 

I mina ögon kan min ämnesfördjupning i sekter användas på tre större sätt i mitt 

framtida yrke som lärare. Först genom forskning om och fördjupning inom sekter, 

religionspsykologi och till sist tolkningsvariationer av religioner 

När man talar om sekter i klassrummet får man ofta frågor om hur folk kan tänka som 

de gör och varför de tänker som de gör. Den bild som sekter får genom media är sällan 

en bra sådan. Risken är att denna enda sida av en berättelse ger eleverna en syn av 

sekter som bisarra händelser och mycket svåra att förstå hur människor i sekterna ens 

kan tänka sig vara med i dem. Genom sektforskning och djupare förståelse för 

gruppmentaliteten inom sekterna, kan jag ge eleverna svar på sina frågor och 

förhoppningsvis ge den en förklaring till varför vissa människor är medlemmar i en 

sektförklarad rörelse och varför de stannar i den. Detta hoppas jag ger mig en 

kunskapsgrund som kan locka intressen hos mina elever och som kan få dem att bli mer 

intresserade av de bakomliggande aspekterna inom religioner, bland annat den 

psykologiska aspekten som ger religion en djupare betydelse än vad vissa människor 

kanske kan tro.  

Det andra stora tillämpningsområdet för kunskapen från min uppsats ser jag inom fältet 

för religionspsykologi, ett ämne som jag finner oerhört intressant och som väcker en 

annan bild av religionen och som jag hoppas ge mina elever en annan syn på religion 

också. Ett sätt att få elever och studenter att se religionens mångsidiga, egentliga bild är 

att visa hur många olika vinklar det finns inom ämnet och hur man kan använda det på 

så många olika sätt. Detta hoppas jag finner ett intresse inom, förhoppningsvis, varje 

elev. Ett intresse som får eleverna att vilja lära sig mer om religioner och religionens 

betydelse för människa. Dessa två mycket vida och intressanta punkter anser jag 

återfinns inom sekter och sektforskning. Helt enkelt sagt; hur människor fastnar för 

religioner, hur religioner påverkar människan, vilken djup betydelse en religion kan ha 

på mikro-, meso-, och makronivåerna.  

Den sista, tydliga tillämpningsområde som jag ser med min uppsats är kanske den 

viktigaste av de didaktiska tillämpningarna som jag kan tänka mig när det kommer till 

religionskunskap: Tolkningsvariationer. Att läsa om sekter och mänskliga faktorn inom 

religioner ger elever en ny bild av religioner som ett individuellt ting, och inte som en 

global, total accepterad sanning. Att berätta och visa på olika tolkningsmöjligheter inom 

de olika religionerna ger eleverna en chans att se förbi medias generalisering av 
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religioner och ger eleverna kunskap om religioners olikhet, en olikhet som återfinns till 

och med inom den egna religionen! Något som jag anser inte diskuteras nog i medians 

religionsdebatt. Därför ser jag uppsatsens extrema tolkning av den kristna doktrinen 

som en ögonöppnare för vissa elever. Där WBC tar en religion som, troligen många 

svenskar känner sig bekanta med, och förvränger det meddelande som traditionellt 

förknippas med den kristna läran. Detta kan sedan föras vidare till andra religioner och 

ge eleverna kunskap om hur den Islamska tron som visas i samband med terrordåd inte 

är den samma som den alldagliga muslimen följer.  

 

3.7 Vidare forskning 

WBC anser sig själva vara en baptistkyrka, men som de själva säger följer många 

baptistkyrkor inte den rätta läran.122 Därför kan det vara intressant att se hur olik WBC 

är i jämförelse med andra baptistsamfund. En jämförande studie kan genomföras där 

man väljer ut olika baptistkyrkor och jämför deras syn på den heliga skriften med den 

som WBC förespråkar. Kanske till och med intervjua präster inom baptistkyrkan för att 

se deras syn på WBC, vad som gör, eller inte gör WBC till en baptistkyrka. Även synen 

på människan kan jämföras mellan kyrkorna. 

En annan vinkel på vidare forskning inom ämnet är relaterat till min idé om 

tolkningsvariationer inom religioner. Forskningen kan innebära en utfrågning av olika 

svenska prästers syn på de bibelcitat som WBC använder för att sedan visa prästerna 

hur WBC tolkat citaten. Genom bilden av svenska prästers tolkning av bibelcitaten och 

den bild som ges av WBC kan man spekulera fram kulturella och socialiserade 

skillnader som kan leda till deras, troligen, olika tolkningar. Teorier om klass, kultur 

och gemenskap kan användas för att få fram en analys och jämförelse mellan de två 

tolkningarna. Teorier som möjligen kan ge svar på, eller inleda spekuleringar om, hur 

två grupper med samma källmaterial, möjligtvis, kan få två helt olika tolkningar. 

En tredje, mycket stor analys som kan göras i samma stil som denna, fast som bygger 

vidare på den retoriska biten och hur den upphåller gemenskapen i en rörelse som får 

utstå mycket hat. En analys där fokus kan läggas på jämförandet av retoriken mellan 

olika grupper, hur olika grupper använder retoriken för att försvara sig eller binda sin 

gemenskap. Kan det finnas skäl till den starka gemenskapen och sammanhållningen i 

                                                 
122 Se ”2.2.2 Öppet brev till de ’primitiva’ baptist kyrkorna 10/12-2009”, tidigare i denna uppsats. 
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den retoriska tekniken hos sekter och slutna grupper som anses avvikande från normen 

och får utstå enormt hat utifrån? Ett forskningsperspektiv med fokus i djupare retorisk 

kunskap skulle kräva omfattande analys och tid, troligen på en högre nivå än en 

kandidatuppsats. 

4 Sammanfattning 

För att avslutningsvis summera min retorikanalys och fördjupning i WBC så har mina 

antaganden vid inledande stadiet mer eller mindre bekräftats. I inledningen skriver jag: 

”[Westboro Baptist Church] är ofantligt känt (eller ökänt) i USA fram för allt för sina 

kontroversiella tankar på hur vi som människor och samhällsmedborgare ska handla och 

bete oss för att leva som goda kristna”. När jag inledde min granskning hoppades jag få 

en klarare bild av hur medlemmar i WBC kunde se världen utifrån sina kontroversiella 

tankar. Jag ville ha en annan bild och fler svar än de som ges på ytan. Jag ville ha en 

bild som visade mer än bara blinda följeslagare som levde efter bibelns ord. Tidigt i 

uppsatsen så fann jag något som intresserade mig: juristutbildningen som var likt en 

tradition inom familjen Phelps. Jag vågar inte spekulera vilket som är den avgörande 

faktorn till denna förvånandsvis höga utbildning. Om det är den juridiska kampen 

familjen ständigt får stå ut med ifrån omvärlden eller om det är familjens tradition att 

utbildning är av stor vikt. I mina ögon är ändå en juridisk utbildning något som skulle 

kontra en religiös övertygelse, just för den opartiska ställning man ofta får ta. Jag fann 

stöd i den tidigare forskningen om hur stor del av WBCs aktivitet som tar plats i de 

juridiska processerna som WBC genomgår, samt hur viktiga dessa processer är för 

rörelsen. Utan deras domstolstvister skulle rörelsen inte kunna existera, det ger dem 

både finanser att förvalta samt publicitet, näst intill kostnadsfritt. Hårdast fokus lade jag 

dock på det största brevet som skickats, det brev som är adresserat till mänskligheten 

som helhet. I detta brev finner jag ett klart mönster hur mänskligheten ska finna sig till 

sin omgivning och viktiga övertramp enligt WBC. Retoriken som används är klart 

aggressiv och brysk, vilket leder till övertygande argument. Genom att koppla det stora 

brev riktat mot mänskligheten till de mindre breven som är riktade mot politiska figurer 

och viktiga aktörer hoppades jag få en djupare förståelse för WBC. Även i dessa mindre 

brev finner vi den aggressiva retoriken. Oavsett vem mottagaren är, är WBC inte rädda 

för att använda det hårda språk som de är kända för. Genom denna koppling fick jag 

indirekt en bild av hur WBC ser det mänskliga levnadssättet och hur händelser som 

drabbar land och familjer rättfärdigas. De regler och normer som WBC presenterar i 
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sina brev ger även en klar vattendelare mellan rörelsen och omvärlden. Det är tydligt 

framgående att WBC inte har något intresse att gemenskapa med omvärlden om inte 

deras presenterade regler följs. Ett tydligt nomos sätts därför upp runt gruppen, ett 

nomos som ständigt får stå ut med utomstående granskan och kritik. Men denna 

granskan och kritik kan jag tänka mig ger WBC en hårdare gruppgemenskap; hela 

världen är mot dem och enbart rörelsens följare är deras vänner. WBC får även en 

bekräftelse från omvärlden att deras levnadssätt är det rätt genom att hemska saker 

händer mänskligheten, som vi ser i de brev som skickats till guvernör Bobby Jindal och 

president Barrack Obama. Genom relationen: majoriteten lever syndigt - onda saker 

händer, samt genom övertygelsen att omvärlden lever syndigt, får WBCs nomos en 

starkare sammanhållning. Till exempel då WBC anser att onda saker händer för att 

mänskligheten lever syndigt, och väljer att bortse ifrån all annan fakta som rör ämnet. 

Oavsett det fakta som presenteras så kan den onda händelsen alltid spåras tillbaks till ett 

straff för sitt syndiga beteende.  

Kanske är det just dessa hårda, retoriska argument som gör deras nomos så 

sammanhållet och imponerande. Kanske är det även just detta aggressiva sätt vi hanterar 

kontroversiella grupper som gör att de är så otroligt starka inom rörelsen.  
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