Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige
Det Mandeiska sabeiska samfundet är ett trossamfund som samlar mandéer bosatta i Sverige.
Mandéerna är en folkgrupp med gemensam religion, språk, kultur och historia vars rötter man
hittar i nuvarande Irak och Iran. Mandéerna
ser sig som arvtagare och efterföljare till Johannes Döparen som man betraktar som sin viktigaste förkunnare och den siste profeten. Innan
Johannes fanns det tre profeter: Adam, Set och
Sem. Även andra bibliska gestalter förekommer
i den mandeiska tron men mandéer ser sig inte
som kristna och det är fel att – som kristna missionärer gjort under historien – kalla dem för
”Johanneskristna”. Mandéernas liturgiska språk
är östarameiska och deras heliga skrifter Ginza
Raba (”Den Stora Skatten”) och Drasa d-Yahia
( Johannesboken) är skrivna på detta språk.
Den viktigaste mandeiska religiösa traditionen är dopet. Dopet skall upprepas många gånger
under en livstid och måste ske i rinnande vatten.
Dopet hos mandéerna har samma innebörd som
i kristendomen vilket innebär bättring till syndernas förlåtelse och Guds frälsning. Den döpte
individen behandlas efter dopet som sin moders
tillhörighet och får ett religiöst namn (kal�las Melwasha). Mandé kan bara den vara som är
barn till en mandeisk far och en mandeisk mor.
Att inträda i mandeismen om man har en annan
bakgrund är omöjligt.
Beteckningen som mandéer använder om sig
själva (”sabé-mandé”) betyder ”den döpta människan som är lärd av all gudomlig kunskap”.
Mandéerna tror på en enda allsmäktig Gud – den
evige, ljusets helige härskare. Gud välsignade de
första mäniskorna (Adam och Eva) och lärde
dem de gudomliga kunskaperna om livets skapelse. Den mandeiska religionen har av forskare
beskrivits som en gnostisk och dualistisk religion.
Inom mandeismen ser man således att världen
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präglas av konflikt
mellan
mörkret,
synden och materiens värld (Almi Ed
Hushukha) och den
ljusa, andliga och
gudomliga världen
(Almi Ed Nohura).
Symbolen för den
Medlemmar: 6500
mandeiska religionen är två korsade Antal föreningar: 9
stavar, insvepta i sil- Bildades: 2001
kestyg – en så kal�lad ”drafsha”. Det vita silkestyget symboliser ljus,
renhet och helighet och de korsade stavarna det
fullkomnade.
I mandéernas livsfilosofi finns en uttalad respekt för allt levande som är skapat av Gud. Det
finns också ett motstånd mot maktbegär, krig och
allt slags våld mot människor, djur och natur.
Mandéernas ursprungsområde är Irak och
Iran men på grund av de senaste årens krig och
oroligheter har majoriteten av världens mandéer
flytt till andra länder i världen. Det totala antalet
mandéer i världen uppskattas till cirka 100 000
personer – endast omkring 20 procent av dessa
bor i dag i Irak och Iran.
Mellan 6 000 och 9 000 mandéer bor i dag
i Sverige, vilket är den största mandeiska gruppen utanför Mellanöstern. Mandéerna i Sverige
är organiserade i ett antal kulturella föreningar
och religiösa församlingar som samlas i ett trossamfund: Mandeiska sabeiska samfundet. MSS
arbetar aktivt för att främja det mandeiska folkets
utveckling och värnar om mandéernas enighet
och sämja. Samfundet vill verka långsiktigt och
bedriver gudstjänst, undervisning och själavård
för sina medlemmar. Ett tiotal mandeiska präster
är aktiva inom MSS.

