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Abstract: Melchizedek as One of the Messianic Figures of The Dead 
Sea Scrolls. 

The paper discusses the question, who Melchizedek actually was and the 

role he had at Qumran. There are only two references to Melchizedek in 

the Old Testament (Gen 14, 18; Ps 110, 4), and he is mentioned in the New 
Testament only several times (Heb 5 - 7). The Dead Sea Scrolls have a 

more developed notion of Melchizedek, but it is not as uniform as it could 

be expected. Melchizedek is described as the great high priest of God; the 
highest; heavenly apocalyptic person; the chief archangel – to emphasize 

his priestly character and much more. The paper also discusses Messianic 

expectations and the issue of their ambiguity. At the end the paper offers 

opinions of some scholars on Melchizedek tradition at Qumran. 
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1 Úvod do problematiky 

 Už po celé storočia sa ľudia pýtajú, kto vlastne bol Melchisedek? V židovstve si 

niektorí mysleli, že to bol „Ur-Mensch“, na obraz ktorého bol stvorený Adam, iní si zase 

mysleli, že to bol prevtelený syn Nóacha – Šém, ďalší zasa, že to bol archanjel Michal alebo 

Ježiš pred svojím vtelením.
1
  

 V Starej zmluve nachádzame iba dve zmienky o Melchisedekovi – v 1M 14, 18
2
 a v Ž 

110, 4
3
. V Novej zmluve sa spomína Melchisedek v Liste Židom 5 – 7 na viacerých 

                                                
1 http://www.hebrew-streams.org/works/qumran/melchizedek-dss.html  
2 „Melchisedek, kráľ Sálemu, vyniesol chlieb a víno. Bol kňazom najvyššieho Boha.“ 
3 „Hospodin prisahal a neoľutuje: Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka.“ 
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miestach
4
. Na základe biblických prameňov možno povedať, že Melchisedek bol starovekým 

kráľom, ktorý v časoch praotca Abraháma vládol nad mestom Sálem, neskôr známym ako 

Jeruzalem. 

 V čase po návrate z babylonského exilu v roku 538, keď židia hľadali znamenia 

mesiášskej spásy, sa domnienky o tejto známej biblickej postave ešte viac prehĺbili v 

kňazských kruhoch. Niektorí kňazi si mysleli, že Melchisedek bol božskou bytosťou, anjelom 

či dokonca samotným Bohom.
5
 

 

2 Kumránske spisy o Melchisedekovi 

 Genezis Apokryfon 

 Melchisedek sa v Kumráne spomína v Genezis Apokryfon (v XXII 14nn) v časti, 

ktorú viacerí bádatelia pokladajú za podobnú s prekladom 1M 14, 18 – 20 s dodatkami. Podľa 

Crossa Vojnový zvitok a Genezis Apokryfon sú spisy, ktoré majú mnoho spoločných vecí.
6
 Na 

tomto základe by sa potom za deň vzniku Genezis Apokryfon pokladalo neskoré 1. storočie 

pred Kristom alebo skoré 1. storočie po Kristovi. Datovanie vzniku Genezis Apokryfon je 

však omnoho zložitejšie. Spis je písaný v aramejčine a niektorí bádatelia sa domnievajú, že 

datovanie tohto spisu je potrebné určiť práve na základe lingvistických súvislostí. Podľa 

Kutschera je aramejčina v tomto spise z neskoršieho obdobia než aramejčina u Daniela 

a zároveň zo skoršieho obdobia než aramejčina palestínskeho Targumu, a preto spis datuje do 

1. storočia pred Kristom alebo na začiatok 1. storočia po Kristovi.
7
  

  

11QMelchisedek (11Q13) 

Melchisedek sa v kumránskych spisoch spomína aj v texte 11QMelchisedek (11Q13). 

Van der Woude umiestňuje vznik spisu 11QMelchisedek do obdobia prvej polovice 1. storočia 

po Kristovi.
8
 Toto pozoruhodné dielo sa skladá z 13 menších fragmentov, ktoré sa našli v 

jaskyni číslo 11. Má formu eschatologického midraša alebo výkladu k Izaiášovi.
9
 Ide o 

Izaiášovo vyhlásenie slobody zajatým na konci dní (Iz 61, 1) v súvislosti s jubilejným rokom 

milosti.  

                                                
4 „Tento Melchisedek totiž, kráľ Salema a kňaz najvyššieho Boha, išiel Abrahámovi naproti, keď sa 

vracal z vojny, v ktorej porazil kráľov, a požehnal ho; Abrahám mu dal desiatky zo všetkého, Jeho 

meno v našej reči znamená najprv: kráľ spravodlivosti a potom aj: kráľ Salema, to jest: kráľ pokoja. 

Nemá otca, nemá matky, nemá rodokmeňa, jeho dni sú bez počiatku, jeho život bez konca; podobný je 
Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy“ (Žd 7, 1-3). 
5 http://www.hebrew-streams.org/works/qumran/melchizedek-dss.html 
6 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. 2002. The Complete World of the Dead Sea 

Scrolls. London : Thames & Hudson. 2002, s. 61. ISBN 0-500-05111-9. 
7 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 62. 
8 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
9 http://www.hebrew-streams.org/works/qumran/melchizedek-dss.html  
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V Tóre sa spomína jubilejný rok, ktorým je každý siedmy rok (por. 3M 25, 3 – 4). V tomto 

roku si mala zem odpočinúť od sejby a žatvy. Existoval tiež jubilejný rok, ktorým bol každý 

50. rok v postupnosti siedmich jubilejných rokov (7x7), v ktorom sa mal majetok vrátiť do 

vlastníctva jeho pôvodného majiteľa a každý dlh mal byť zrušený (3M 25, 13; 4M 15, 2). 

 11Q13 reflektuje postoje skorého židovského apokalypticizmu – obsahuje víziu 

prevratnej vojny a následnej radikálnej zmeny vo svetovom poriadku, v dôsledku čoho sa 

kumránske spoločenstvo pokladá za apokalyptické.
10

 Predstava veľkej vojny, ktorej opisy 

pripomínajú Hospodinov deň (Jóm Jahve) v Starej zmluve, je charakteristická pre 

apokalyptické sekty.
11

 Na pozadí tejto predstavy sa v kumránskych spisoch prezentoval silný 

determinizmus – presvedčenie, že Boh všetko vopred predurčil a že udalosti v dejinách spásy 

sa zhodujú, resp. nejakým spôsobom súvisia s biblickými sviatkami a kalendárnymi 

cyklami.
12

  

 Text 11Q13 sa zachoval iba čiastočne. Čitateľný text, ktorý umožňuje plynulejšiu 

rekonštrukciu, podáva iba druhý stĺpec (z troch radov stĺpcov, ktoré sú k dispozícii na 

čítanie).
13

  Text má podobné črty ako Florilegium – komentár, ktorý interpretuje texty 

z rôznych častí Písma na základe tematických súvislostí.
14

 Neinterpretuje teda texty iba z 

jednej knihy a v postupnosti, ako je to napríklad v pešeri k Abakukovi alebo k Náhumovi. 

Text 11QMelchisedek sa odlišuje aj od pešerov
15

, hoci obsahuje aj niektoré pasáže, ktoré sa 

začínajú slovom pešer a uvádzajú pešer ako porovnania biblických slov a fráz s ľuďmi alebo 

predmetmi.
16

 Celá téma tejto štruktúry či kompozície (alebo prinajmenšom toho, čo sa nám 

z textu zachovalo) je finálnym prehlásením milosti nad hriešnym Izraelom skrze obeť na Deň 

zmierenia nebeským najvyšším kňazom Melchisedekom, ktorý ich bude sprevádzať a bude 

prítomný pri skaze bezbožných.
17

 

  Možno tu sledovať aj spojitosť textov z rôznych kníh Písma, začínajúc od 3M 25, 13 

a 4M 15, 2, ktoré hovoria o zákonoch: o sabatickom a jubilejnom roku (7 a 49/50). 

Deuteronómium pomenúva tieto roky rokmi oslobodenia, uvoľnenia. Iz 61, 1 je ďalším 

                                                
10

 EVANS, C.A. 2000. The Interpretation of Scripture in Early Judaism and Christianity. England : 

Sheffield Academic Press, 2000, s.  299. ISBN 1-84127-076-8. 
11 SCHIFFMAN, L.H. 2009. Reclaiming the Dead Sea Scrolls : Their true meaning for Judaism and 

Christianity. New Haven and London : Yale University Press, 2009, s. 321-322. ISBN 978-0-300-

14022-4. 
12 EVANS, C.A. The Interpretation of Scripture in Early Judaism and Christianity, s. 299. 
13 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
14 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
15 Pešer – literárna forma i metóda výkladu biblických textov v Kumráne. V pešeroch vysvetlenie 

jednotlivého verša  začína práve výrazom  pešer ha-davar, t.j. vysvetlenie slova, resp. veci, podľa 

čoho tento spôsob výkladu dostal pomenovanie. 
16 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
17 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
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citovaným textom, pretože hovorí o prehlásení slobody pre zajatých v milostivom roku, (preto 

rok oslobodenia je identifikovaný s milostivým rokom). Časť pešer exegézy vysvetľuje, že 

zajatí sa pripoja k deťom neba a na stranu Melchisedeka, a že sa to stane v prvom týždni po 

skončení deviateho jubilejného roka.
18

 Potom na konci desiateho jubilejného roka budú deti 

svetla a strana Melchisedeka prosiť o odpustenie za týchto zajatých.
19

 Melchisedek je 

identifikovaný na miestach, kde biblické texty hovoria o Bohu. Je to dosvedčené aj citovaním 

Žalmu 82, kde Boh súdi v zhromaždení bohov. Súd Boha je interpretovaný ako súd proti 

Belialovi a proti duchom jeho voja, ktorí sa vzbúrili proti Božím nariadeniam.
20

 Preto pojem 

boh v 11QMelchisedek (podobne ako v spojení „synovia boží“) sa môže vzťahovať na 

akúkoľvek božskú bytosť.  

 Horton poukazuje na to, že Melchisedek je označovaný ako elohim.
21

 Je známe, že v 

Starej zmluve sa slovo elohim vo význame jednotného čísla používa aj pri iných bytostiach 

než Jahve. Môže sa použiť pri iných božstvách ako napr. v 1S 5, 7; Sud 11, 24; 1Kr 18, 24a
22

. 

Zaujímavé použitie možno vidieť v 1S 28, 13, kde čarodejnica – veštica z Endoru opisuje 

ducha Samuelovho ako elohim. Sú aj také biblické texty, v ktorých sa o Mojžišovi hovorí ako 

o elohim 2M 4, 16. Alebo v 2M 7, 1: Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa bohom pre 

faraóna a tvoj brat Áron bude ti prorokom.  

V Kumráne sa pojem Él často používa v zmysle božskej bytosti. Dokonca sa pojem 

Él vyskytuje veľmi často namiesto elohim a niekedy aj namiesto tetragramu JHVH.
23

 Preto 

použitie slova elohim pri Melchisedekovi nie je také netypické a indikuje to, že bol pokladaný 

za akýsi druh nadľudskej bytosti.  

 V 11Q13 nájdeme aj zmienku o tom, že Melchisedek sa zjaví na konci dní, aby 

priniesol zmierenie za všetkých synov svetla. Bude vykonávať súd nad Belialom a jeho 

vojom, pričom mu budú  pritom asistovať iní anjeli. Preto Melchisedek ako elohim má miesto 

v nebeskom zhromaždení, kde súdi. Tento súd je podobný súdu, ktorý vykonáva Él (Boh).
24

 

Ďalšou zvláštnosťou v súvislosti s Melchisedekom v 11Q13 je náčrt udalostí na konci 

dní. Melchisedek ako elohim predstavuje Boží súd v nebeskom zhromaždení, ale zároveň je aj 

                                                
18 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
19 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
20 DAVIES, P.R. – BROOKE, G.J. – CALLAWAY, P.R. The Complete World of the Dead Sea Scrolls. 

London, s. 76. 
21 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew. s. 76. 
22  Potom vzývajte svojho boha a ja budem vzývať meno Hospodinovo. 
23 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew. s. 76. 
24 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew, s. 79. 
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tým, ktorý bude vyžadovať potrestanie spojené s týmto súdom s pomocou anjelov.
25

 Súd však 

nevykonáva ako duch Pravdy vo Vojnovom zvitku, ktorý ho robí skrze dvoch vyvolených – 

pomazaných, v 1Q13 je vyvoleným – pomazaným skôr jeden, prorok, ktorý vyhlasuje vládu 

Melchisedeka na nebi aj na zemi.
26

 O Melchisedekovi ako o vysloboditeľovi však nenájdeme 

nijakú inú zmienku  než ako je vo vyššie zmienenom spise Genesis Apocryphon, v ktorom 

však Melchisedekova funkcia nie je až tak jasne predstavená.  

 Medzi spismi 11Q13 a Vojnovým zvitkom možno sledovať istú podobnosť. Vo 

Vojnovom zvitku je Michael Princom svetla, anjelom, skrze ktorého Boh posiela pomoc 

synom svetla pri poslednom boji. Je priamym protipólom Beliala, pričom ľudstvo je 

rozdelené medzi voje Beliala a voje Boha, ktoré vedie Michael. 11Q13 sa od toho opisu líši 

iba v niekoľkých detailoch. V 11Q13 je ľudstvo rozdelené medzi voj Beliala a voj 

Melchisedeka. Melchisedek bude vládnuť v posledných dňoch, čo sa vo Vojnovom zvitku 

nikde nespomína.
27

 11QMelchisedek ide až za opis Michaela, ktorý sa nachádza vo Vojnovom 

zvitku. Je možné, že pisateľ spisu 11Q13 poznal Vojnový zvitok, ale je známy len jeden 

dôkaz, ktorý nás vedie do neskoršieho obdobia než je obdobie Vojnového zvitku a ostatných 

kumránskych dokumentov.
28

  

 Melchisedek teda dáva pozor na opozičnú stranu: na Beliala, Satana, Princa tmy. V 

iných dokumentoch z Kumránu je nazvaný Melchireša. Jeho meno Melchireša – kráľ 

skazenosti je opakom, tmavým zrkadlom Melchisedeka, ktorý je kráľ pokoja.
29

 

 Máme tu nebeského záchrancu (nie pozemského mesiáša) vo forme najvyššieho 

kňaza. Melchisedek ako kňaz a kráľ a bez genealógie (rodokmeň), ktorý požehnal Abraháma, 

je jasnou postavou, ktorej možno priradiť rolu ako je táto. Zaujímavý je aj výpočet svetovej 

histórie na desať jubilejných rokov (= 490 alebo 500 rokov), podobne ako je tomu aj  v 1. 

Henochovej knihe alebo v Knihe Daniel 9.
30

 Je to čas konca, keď ľudia, ktorí nasledovali 

Boha, prijmú osobitné zmierenie. Budú mať účasť na pokoji, blahu a spáse, pričom hlavným 

sudcom a tiež udeľovateľom zmierenia bude pravdepodobne Melchisedek, ktorý je 

predstavený ako anjel, ktorý stojí proti Belialovi, a tiež ako ten, čo má najvyššiu funkciu na 

nebeskom súdnom dvore.
31

 Nakoniec môžeme vidieť, že dôraz na spasenie detí svetla skrze 

                                                
25 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew, s. 79. 
26 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew, s. 79. 
27 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew, s. 81. 
28 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew, s. 82. 
29 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
30 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew. s. 83. 
31 NICKELSBURG, G.W.E.-STONE, M.E. 1983. Faith and Piety in Early Judaism.Philadelphia : 

Fortress Press, 1983, ISBN 0-8006-0679-5, s. 184. 
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akt v nebeskom chráme má istú spojitosť s Piesňou sobotnej obete, v ktorej pravdepodobne 

Melchisedek tiež hrá určitú úlohu.
32

  

 V Liste Židom je Melchisedek predstavený v trochu odlišnom svetle ako je model 

spôsobu kňazstva levítov. Nie je jasné, či ide o priamu súvislosť medzi týmito dvoma textami. 

Úzke spojenie však máme medzi kumránskym textom a textom z L 4, 18 – 19, kde sa Ježiš 

verejne postavil a prečítal zvitok z Izaiáša 61, 1 – 2, pričom vyhlásil prítomné naplnenie. Je 

jasné, že aj Ježiš aj Lukáš chápali akt spásy rovnakým spôsobom. Takisto aj myšlienka, že 

Božie oslobodenie predchádza zmierenie za hriechy, ktoré spôsobili zajatie, sa tiež nachádza 

v Kumránskych zvitkoch.
33

 

 

3 Mesiášske očakávanie v Kumránskych zvitkoch 

 Očakávania príchodu Mesiáša nachádzame prítomné vo viacerých textoch, ktoré sa 

našli v Kumráne. Jedným z nich je napríklad Patriarchálne požehnanie (4Q Pbless 3). 

Zreteľné očakávanie prichádzajúceho kňazského Mesiáša a dávidovského Mesiáša tiež 

nachádzame v Damaskom spise (CD 19, 10; 20, 1). Tak ako v Starej zmluve aj v 

kumránskych zvitkoch sa termín mašiach môže vzťahovať na proroka ako na „pomazaného“ 

(1QM 11, 17; CD 2, 12).
34

 V Starej zmluve je mesianistická terminológia aplikovaná na rôzne 

postavy napr. Výhonok Dávida (Jer 23, 5 – 6), vládcu (Mich 5, 1), hviezdu. 

 Je nesporné, že v Kumráne očakávali Mesiáša, v tejto súvislosti sa však vynárajú 

viaceré otázky, na ktoré jasné odpovede nie sú a to pre nejednotnosť koncepcie Mesiáša. Na 

jednom mieste Mesiáš vystupuje ako jeden Pomazaný, v inom spise zasa nachádzame dvojitú 

predstavu o Mesiášovi – akéhosi dvojníka pomazaného.
35

 Vo viacerých prípadoch je Mesiáš 

ľudská bytosť, ale príležitostne môže byť tiež opísaný nebeskými (božskými) 

charakteristikami.
36

 Jestvujú texty, ktoré hovoria o „Bohom splodenom Mesiášovi“ (1QSa 2, 

12), o „Mesiášovi ako prvorodenom synovi“ (4Q369) alebo o Mesiášovi ako o „podriadenom 

pred kňazmi“ (1QSa ľ, 14 – 20). Viacerí bádatelia sa domnievajú, že v Kumráne neočakávali 

jednu mesiášsku postavu, ale dve. Táto domnienka je postavená na zmienke v spise Pravidlo 

spoločenstva: „Mesiáš od Árona a Mesiáš z Izraela“ (1QS 9, 11). Hoci táto vetná konštrukcia 

sa na inom mieste nachádza iba v singulári a trikrát v v Damaskom spise (CD 12, 23; 14, 19; 

19, 10), niektorí bádatelia hovoria, že singulár mašiah (Mesiáš) je defektívne písanie pre 

                                                
32 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew. s. 83. 
33 HORTON, F.L.Jr. The Melchisedek Tradition: A Critical Examination of the Sources to the Fifth 

Century A.D. And in the Epistle to the Hebrew. s. 83. 
34 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls. Oregon : Harvest House Publishers, 1996, ISBN 1-

56507-454-8. s 298. 
35 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 298. 
36 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 298. 
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plurál mašiachej (Mesiášovia).
37 

To znamená, že namiesto plurálu, ktorí tam mal byť napísali 

omylom singulár. Rovnako zmätočný je aj text CD 20, 1: „až do povstania Mesiáša z Árona a 

z Izraela“, kde pochopenie textu môže byť dvojaké: alebo ide o jedného Mesiáša, ktorý bude 

reprezentovať aj kňazstvo aj izraelský ľud, alebo sú Mesiáši, pretože mašiach je 

modifikovaný oboma predložkovými frázami, vyjadreniami.
38

 

 Mnohé texty z Kumránu ukazujú, že kňazská a kráľovská postava Mesiáša sú 

rovnocenné alebo kráľovský Mesiáš je podriadený kňazskému. Táto podradenosť vychádza 

na povrch pri ceremoniálnom jedení chleba a vína, pri ktorom kráľovský Mesiáš nasleduje 

úkony kňazského Mesiáša, ktorá tejto ceremónii predsedá.  (4Q285 line 5).  

 Ak mesianistický dualizmus bol súčasťou učenia v Kumráne, najpravdepodobnejšie 

bol  založený na interpretácii Zachariáša 3 – 4. kap. a 6. kap.
39

 V Zach 3 – 4 najvyšší kňaz 

Józua a civilný vodca Zerubábel sa javia ako významné postavy v mesianistickom kontexte 

(3, 7 – 9; 4, 7 – 10). 

 Z vyššie predložených poznatkov by sme mohli zosumarizovať, že Mesiáš v 

kumránskych zvitkoch je eschatologickou postavou. Prichádza „na konci dní“. Charakter tejto 

postavy je kráľovský (dávidovský), kňazský (áronovský) a prorocký (mojžišovský). Môže 

byť nazvaná aj ako „Výhonok Dávidov“, „pomazaný“, či „Mesiáš z rodu Áronovho“.
40

 

Základným mesiášskym konceptom v Kumráne je koncept Mesiáša ako vládcu alebo kráľa, 

ktorý oslobodí Izrael od jeho nepriateľov, podrobí „Synov tmy“ a uplatní vládu Boha nad 

pohanskými národmi. 

 

4 Rôzne interpretácie Melchisedeka z kumránskych zvitkov 

 Zvitky od Mŕtveho mora sú dôležitým písomným predkresťanským židovským 

dedičstvom o Melchisedekovi, ktorý sa interpretoval rôzne.  

 Podľa Kobelského je Melchisedek predstavený ako nebeský osloboditeľ posledných 

časov s atribútmi archanjela Michaela. Zjavuje sa v desiatom – poslednom jubilejnom roku 

svetovej histórie, aby zachránil vyvolených, mužov voja Melchisedekovho, ktorý bojuje s 

Belialom a s jeho vojom zlých duchov. Melchisedekovo víťazstvo je opísané ako vysoko 

kňazský akt zmierenia. 

 Rôzne hebrejské pramene o Melchisedekovi vníma autor textu 11Q13 ako také, 

v ktorých má Melchisedek nebeský pôvod a je hlavným anjelským kňazom.
41

  

 V mystických kumránskych spisoch ako Pieseň Sobotnej obete (pôvodne nazvanej 

                                                
37 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 299. 
38 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 299. 
39 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 300. 
40 PRICE, R. 1996. Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 301. 
41 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm  
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Anjelská liturgia) sa Melchisedek javí ako vrchný anjel.
42

 Texty sú dosť vážne porušené na to, 

aby sme si touto identifikáciou boli istí (4Q 401 11, 3; 22, 3). Isté však je, že Pieseň zobrazuje 

hierarchiu anjelských kňazov, ktorí slúžia v nebeskom chráme. Sú obklopení inými 

nebeskými bytosťami ako Élím alebo Elóhím (bohovia, božské bytosti) alebo svätými, 

kniežatami, duchmi, služobníkmi.
43

 

 V tzv. Vojnovom zvitku Melchisedek vystupuje ako Knieža svetla (1QM 13, 10 – 11 

cf. 1QS 2, 20 – 22) a anjel (Božej) pravdy (1QS 3, 24).  

 Podľa Delcora (1971) v 11QMelchisedek vystupuje ako eschatologický spasiteľ 

s určitým posolstvom.
44

 Jeho poslanie je navrátiť exulantov späť a vyhlásiť im vyslobodenie a 

zmierenie ich hriechov. Toto sa udeje na konci dní/časov. 11QMelch sa zaoberá časťou Iz 61, 

1, ktorú Lukáš aplikuje na Ježiša (L 4, 18). Melchisedek vystupuje ako nadpozemská bytosť, 

ktorá stojí v nebeskom zhromaždení a bude súdiť nebešťanov. Melchisedek je prítomný aj pri 

Božom súde (porovnaj Ž 82,1). Melchisedekovi v jeho boji proti Belialovi a jeho anjelom 

pomáha nebeská armáda.  

 Florentino Garcia Martinez (1966) uvádza, že Elohim budú stáť v zhromaždení 

uprostred bohov, kde On súdi, a bude mu predsedať, pričom sám Melchisedek oslobodí 

vzbúrencov z moci od Beliala.
45

 Melchisedek v kumránskych textoch tak stojí na čele, vo 

vedení a pomáha tým, ktorí sa vzbúrili, aby sa kajali a prišli naspäť na Boží Sion. 

 John J. Collins (1995) uvádza že „synovia Éla“ sú vo väčšine prípadoch v Starej 

zmluve nebeské bytosti (napr. 1M 6; Ž 82, 4M 32, 8 – 9. Podľa neho v 11QMelch sú mená 

Michael, Melchisedek a Knieža Svetla tri obmeny tej istej postavy.
46

 

 Aj S. van der Woude (1965) rozoberá nebeského Melchisedeka a jeho prominentné 

miesto a tiež blízke väzby s archanjelom Michaelom.  

 

5 Záver 

Predstavy o Melchisedekovi v Kumránskych zvitkoch neboli jednotné. Nachádzame 

zmienky, kde je Melchisedek pomenovaný nebeským osloboditeľom; božskou - nebeskou 

bytosťou, ktorá vykonáva súd nad činmi skazených, a predsedá poslednému súdu proti 

démonickej opozícii; je pripodobnený k anjelom a dokonca k samotnému Bohu alebo je len 

„obyčajnou“ ľudskou bytosťou. Napriek tomu, že na otázku: Kto vlastne Melchisedek bol, 

nedokážeme dať jednoznačnú odpoveď, isté je, že v židovských náboženských predstavách 

zastával veľmi dôležitú funkciu v komunikácii medzi nebeskou a pozemskou sférou. 

 

                                                
42 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
43 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
44 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
45 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
46 http://www.freeurantia.org/Melchizedek.htm 
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