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1. Inledning 

 

“This manuscript sheds valuable light not only on the Melchizedek figure in the Epistle to 

the Hebrews vii, but also on the development of the messianic concept in the New 

Testament and early Christianity.”1 

 

Det manuskript som nämns av Geza Vermes i citatet ovan är den text från Dödahavsrullarna 

som kallas för 11Q13 eller 11QMelkisedek. Texten har Melkisedek som en central gestalt. Han 

framställs i denna eskatologiska text som något av en frälsargestalt. Denna bild av Melkisedek 

skiljer sig en hel del från den bild som ges av honom i 1 Mos 14:18-20 och Ps 110:4. Eftersom 

texten troligtvis är skriven någon gång i mitten av första århundradet före vår tideräkning kan 

den ha påverkat Nya testamentets författare. Frågan är bara om Vermes har rätt i sina 

antaganden när det gäller 11Q13 i förhållande till Nya testamentet? Denna uppsats vill 

undersöka vem Melkisedek i 11Q13 är och om, och i så fall på vilket sätt 11Q13 har påverkat 

Hebreerbrevets författare, såväl när det gäller synen på Melkisedek som synen på Jesus.2  

 

Melkisedek förekommer också i några andra dokument från Qumran, hos Filon och Josefus 

och även i vissa pseudepigrafiska skrifter. Det finns också judiska eskatologiska texter som 

beskriver frälsargestalter som påminner om Melkisedek i 11Q13. Frågan är om dessa texter 

om Melkisedek och om frälsargestalter kan ge en bättre förståelse av Melkisedek i 11Q13, 

eller om denne Melkisedek ska ses som en unik person?  I Nya testamentet nämns Melkisedek 

bara i Hebreerbrevet, där han jämförs med Jesus. Kopplingen mellan 11Q13 och 

                                                           
1 Geza Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (London: Penguin Books, 2011), 532. 

2 James Davila menar att Jesus mycket väl kan ha känt till traditionen om Melkisedek som återges i 11Q13 och 

satt in sig själv i samma roll. Se James R. Davila, “Melchizedek, the “Youth,” and Jesus” i The Dead Sea Scrolls as 

Background to Postbiblical Judaism & Early Christianity: Papers from an International Conference at St. Andrews 

in 2001 (Red. James R. Davila. Leiden: Brill, 2003), 248-274, här 271-274. 
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Hebreerbrevet har diskuterats en del, men det finns fortfarande frågetecken att räta ut. 

Framförallt gäller det frågorna om det finns någon likhet mellan de melkisedekgestalter som 

nämns i Hebreerbrevet och 11Q13, samt om det möjligen är så att man kan se en påverkan 

från 11Q13 på kristologin i Hebreerbrevet. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna uppsats är: 

 Vilken identitet och roll har Melkisedek i 11Q13? 

 Vilka texter om Melkisedek och frälsargestalter kan ha påverkat bilden 

av Melkisedek i 11Q13? 

 Har Hebreerbrevets författare påverkats av 11Q13 när det gäller synen på Melkisedek 

eller Kristus? 

 Om så är fallet: På vilket sätt visar sig denna påverkan? 

 

1.1. Forskningsläge 

Sedan 11Q13 publicerades 1965 har det förekommit en del forskning kring vem Melkisedek i 

texten är, samt om relationen till Hebreerbrevet. Det har kommit ett antal olika förslag om 

hur han ska identifieras, allt ifrån att han är en mänsklig messias3 till att hans namn ”rättfärdig 

konung” används med hänsyftning på JHWH.4 Däremellan finns förslag på att han ska 

identifieras som ärkeängeln Mikael5 eller som den andra gudomen i ”two powers in heaven”.6 

                                                           
3 Paul A. Rainbow, “Melchizedek as a Messiah at Qumran.” Bulletin for Biblical Research 7 (1997): 179-194, här 

181. 

4 Anders Aschim, “Melchizedek and Jesus: 11QMelchizedek and the Epistle to the Hebrews” i The Jewish Roots 

of Christological Monotheism: Papers from the St. Andrews Conference on the Historical Origins of the Worship 

of Jesus. (Red. Carey C. Newman et al. Leiden: Brill 1999) 129-147, här 134-135. Aschim presenterar denna teori 

som kommer återfinns i Manzi, Franco. Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a Qumran. Rome: 

Pontificio Ist Biblico, 1997.   

5 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 133; Florentino García Martínez,  Eibert J. C. Tigchelaar, Adam S. van der 

Woude, Qumran Cave 11: 11q2-18, 11Q20-31 (Discoveries in the Judaean Desert, vol XXIII. Clarendon Press, 

Oxford 1998), kapitel 13: 11QMelchizedek, 221-241, här 222; Mathias Delcor, “Melchizedek from Genesis to the 

Qumran Texts and the Epistle to the Hebrews”, Journal for the study of Judaism in the Persian, Hellenistic and 

Roman period 2 (1971): 115-135, här 125. 

6 Rick Van de Water, ”Michael or Yhwh? Toward Identifying Melchizedek in 11Q13”, Journal for the Study of the 

Pseudepigrapha 16.1 (sept. 2006): 75-86, här, 85-86. Van de Water ser inte heller något problem med att 



Rikard Grenehed  Melkisedek och Kristus 

7 
 

Ännu har det inte blivit någon konsensus i frågan och diskussionen fortsätter. Likaså är det 

med frågan om 11Q13 kan ha påverkat Hebreerbrevets författare när det gäller synen på 

Melkisedek och Jesus. 

 

1.2. Metod 

Texter står alltid i relation till andra texter och texter kan inte förstås utan andra texter.7 Denna 

uppsats har som fokus att förstå relationen mellan olika texter. Det handlar främst om på 

vilket sätt texter som berör Melkisedek har påverkats av varandra. Därför används här en 

intertextuell metod.8 Den intertextuella metoden analyserar relationen mellan olika texter. I 

denna uppsats appliceras metoden på frågan om huruvida vissa texter fungerar som intertext 

till andra texter eller inte. Intertextualitetsbegreppet har en viktig grund hos Julia Kristeva som 

bland annat säger att: ”A text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the 

absorption and transformation of another.”9 Detta innebär inte nödvändigtvis att det går att 

spåra alla olika källor eftersom vissa även kan vara muntliga. Intertextualitet kan beröra olika 

relationer mellan texter: ”’Intertextuality’ is a covering term for all the possible relations that 

can be established between texts.”10 Att avgöra vilka relationer som finns mellan texter går 

                                                           
kombinera olika tolkningar, som att Melkisedek är den andra personen i ”two powers in heaven” och att han är 

Mikael eller JHWH för den delen. ”Two powers in heaven” har sitt ursprung i att Metatron enligt den 

babyloniska talmuds Hagigah 15a, sitter på en tron nära Gud, vilket ger frågan om det fanns två gudomar i 

himlen. För mer om detta, se Alan Segal, Two Powers in heaven: Early Rabbinic Reports about Christianity and 

Gnosticism (Boston: Brill, 2002). 

7 Se resonemanget om texters förhållande till varandra i Timothy K. Beal, “Ideology and Intertextuality: Surplus 

of Meaning and Controlling the Means of Production” i Reading Between Texts: Intertextuality and the Hebrew 

Bible (red. Danna Nolan Fewell. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992), 27-39, här 27-30. 

8 Intertextualitet är i egentlig mening inte en metod, utan snarare en teoretisk term inom poststrukturalismen. 

Se Beal, ”Ideology and intertextuality”, 27. 

9 Julia Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (Översatt av Thomas Gora et al. 

Oxford: Basil Blackwell, 1980), 66. Kristeva var den som myntade begreppet ”intertextualitet” (Beal, ”Ideology 

and intertextuality”, 28-29; W. Randolph Tate, Biblical Interpretation: An Integrated Approach, third edition 

(Peabody: Hendrickson Publisher, 2008), 326. 

10 Peter D. Miscall, “Isaiah: New Heavens, New Earth, New Books” i Reading Between Texts: Intertextuality and 

the Hebrew Bible (Red. Danna Nolan Fewell. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992), 41-56, här 44. 
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inte att göra helt och fullt, vilket är ett välkänt problem med intertextuella undersökningar.11 

I denna uppsats är uppgiften dock begränsad till att i första hand söka samband mellan texter 

som talar om Melkisedek och vilka av de kända texter som finns om Melkisedek som kan 

utgöra intertexter först till 11Q13 och sedan till Hebreerbrevet.  

 

Vernon Robbins använder begreppet ”intertexture” när han skriver om något som ligger nära 

begreppet ”intertextualitet”. Han definierar det enligt följande:  

 

”Intertexture is a text’s representation of, reference to, and use of phenomena in the 

’world’ outside the text being interpreted. In other words, the intertexture of at text is the 

interaction of the language in the text with ‘outside’ material and physical ‘objects,’ 

historical events, texts, customs, values, roles, institutions, and systems.”12  

 

Denna uppsats kommer att fokusera på Melkisedek som den huvudsakliga relationen mellan 

texterna. Det som analyseras är huruvida de olika beskrivningarna av Melkisedek har påverkat 

varandra. Det handlar om vilken funktion och roll Melkisedek har och vem han i de olika 

texterna tycks vara. Metoden används företrädelsevis i kapitlet om Melkisedek i 11Q13, samt 

i avsnitten om Hebreerbrevet. 

  

Kapitel två som berör källor om Melkisedek och frälsargestalter har till uppdrag att definiera 

vem Melkisedek var inom judendomen under andra templets tid. För att göra detta behövs 

en textnära läsning av de texter där Melkisedek nämns. Metoden kan närmast beskrivas som 

ett begreppsstudium, där begreppet som studeras är Melkisedek. En samstämmig syntes blir 

inte nödvändigtvis resultatet eftersom olika författare i olika tider kan ha haft skilda 

uppfattningar om vem Melkisedek var. Det är därför också möjligt att 11Q13 och 

Hebreerbrevet står i olika traditioner kring vem Melkisedek var. 

 

                                                           
11 Beal, ”Ideology and Intertextuality”, 36; Tate, Biblical Interpretation, 328. 

12 Vernon K. Robbins, Exploring the Texture of Texts: A Guide to Socio-Rhetorical Interpretation (Harrisburg: 

Trinity Press International, 1996), 40. 
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Kapitel tre, som fokuserar på 11Q13 innefattar förutom en intertextuell undersökning också 

en textnära läsning av texten, vilken innefattar en egen litteral översättning av texten samt en 

komparativ studie där 11Q13 och framförallt dess bild av Melkisedek jämförs med de texter 

som behandlats i kapitel två.  

 

 

1.3. Upplägg 

För att få klarhet i om Hebreerbrevets författare kände till 11Q13 och dess bild av Melkisedek 

är det nödvändigt att få en klar bild av hur Melkisedek framställs i 11Q13. Därför inleds 

uppsatsen med ett kapitel som analyserar texter som skulle kunna utgöra en bakgrund till 

11Q13. Detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Det första utgör en bakgrund till uppfattningen av 

Melkisedek i Gamla testamentet. Även om det är osäkert när de korta avsnitten där 

Melkisedek nämns är skrivna så är de med största sannolikhet äldre än de utomkanoniska 

texterna som nämner Melkisedek. Därför börjar denna uppsats med att analysera 1 Mos 

14:18-20 och Ps 110:4 med fokus på Melkisedeks person, roll och funktion. 

 

Den andra delen behandlar Melkisedek utifrån utombibliska judiska texter. Filon och Josefus 

nämner Melkisedek några gånger, 2 Henok har ett längre avsnitt om Melkisedek, och vissa 

qumrantexter, utöver 11Q13, har också med Melkisedek i några texter. Syftet med att lyfta 

fram dessa texter är att ge en bild av vem Melkisedek var för judar under andra templets tid. 

 

Den tredje delen av kapitel två fokuserar på frälsargestalter i judisk litteratur med fokus på 

eskatologiska texter. Anledningen är att Melkisedek i 11Q13 kan uppfattas som en 

frälsargestalt. 11Q13 och dess presentation av Melkisedek bör därför sättas in i ett 

sammanhang av texter med liknande genre.  

 

Kapitel tre fokuserar på huvudtexten, 11Q13. Först kommer en introduktion av vilken typ av 

text 11Q13 är och textens huvudinnehåll. Därefter följer en egen litteral översättning av 

texten, dels för att visa på textens komplexitet, dels för att förtydliga vad texten säger. Kapitlet 

avslutas med en analys av vem Melkisedek enligt texten är och vilken roll och funktion han 

har. Detta jämförs med vad som framkommit i kapitel två och tre.  
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Kapitel fyra behandlar Hebreerbrevet och fokuserar först på vilken bild av Melkisedek som ges 

där, vem han är och varför han finns med i brevet. Frågan ställs också om 11Q13 kan ha varit 

en bakgrund för Hebreerbrevets bild av Melkisedek. Sedan är Jesus centrum för 

undersökningen. Framförallt är frågan om det finns någon likhet mellan Melkisedek i 11Q13 

och Jesus i Hebreerbrevet?  

 

Uppsatsen avslutas med en återkoppling till frågeställningarna och drar rimliga slutsatser. 

 

1.4. Källor 

11Q13 är en text som består att ett tiotal olika fragment, varav tre till fyra innehåller en något 

större textmassa, medan övriga bara består av enstaka ord. Fragmenten har pusslats samman 

så gott det går och i denna uppsats används den variant som kan anses som den för 

närvarande vedertagna utgåvan.13 En svårighet med fragmentariska texter är att avgöra vad 

som är rimligt att läsa ut av texten. I de utgåvor av texten som finns har rekonstruktioner gjorts 

av texten för att ge en mer fullständig text. Ibland kan rekonstruktionerna anses rimliga, 

framförallt när det tydligt går att se att det handlar om citat från bibeltexter. Andra gånger 

måste rekonstruktionerna ifrågasättas utifrån att osäkerheten om dess tillförlitlighet är stor. 

Tyvärr finns bara ett fynd av denna text, så det går inte att jämföra med andra textvarianter. 

Fragmenten hittades i grotta 11 i Qumran 1956 och publicerades för första gången 1965 av 

Adam S. van der Woude.14 Van der Woude daterade texten till herodiansk tid, dvs första 

halvan av det första århundradet enligt vår tideräkning.15 J. T. Milik menar att texten utifrån 

                                                           
13 Den utgåva som används för denna uppsats återfinns i: Florentino García Martínez,  Eibert J. C. Tigchelaar, 

Adam S. van der Woude, Qumran Cave 11: 11q2-18, 11Q20-31 (Discoveries in the Judaean Desert, vol XXIII. 

Clarendon Press, Oxford 1998), kapitel 13: 11QMelchizedek, 221-241. 

14 Adam S. Van der Woude,”Melchisedek als himmlische Erlösergestalt in den neugefundenen eschatologischen 

Midraschim aus Qumran Höhle XI”. Oudtestamentlich Werkgezelschap in Nederland 25 (1965): 354-373. 

15 Van der Woude, ”Melchisedek als himmlische”, 357. Se även Joseph A. Fitzmyer, “Further Light on Melchizedek 

from Qumran Cave 11.” Journal of Biblical Literature 86 (March 1967): 25-41, här 25.  
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litterära grunder kan anses ha tillkommit omkring år 120 f.v.t.16 Forskare som studerar 

bokstävernas utformning daterar den kopia som finns tillgänglig till omkring mitten av första 

århundradet före vår tideräkning.17   

 

För övriga texter används de vedertagna textutgåvor som finns av grundtexter.18 Undantaget 

är den pseudepigrafiska texten 2 Henok som enbart studeras i engelsk översättning. 

 

2. Bakgrund till Melkisedek 

2.1. Melkisedek i Gamla testamentet 

1 Mos 14:18-20 

Denna text anses av många vara en interpolation och att den alltså inte ursprungligen hör till 

kontexten. Anledningen till interpolationsteorin är att avsnittet avbryter sammanhanget som 

omger vers 18-20, samt att teorin förklarar varför Melkiesedek inte nämns för övrigt i Genesis 

14.19 Vissa tror dock att den är rätt placerad och hör till kontexten.20 Oavsett om det är en 

                                                           
16 J. T. Milik, “Milkî-ṣedeq et Milkî-rešaʿ dans les anciens écrits juifs et chrétiens”, Journal of Jewish Studies 23 

(Aut 1972): 95-144, här 126. Så även Rainbow, ”Melchizedek as a Messiah”, 180. Rainbow hänvisar förutom till 

Milik också till, och Puech, “Notes sur le manuscript de XIMelkisedeq” 509-510. 

17 Milik, ”Milkî-ṣedeq et Milkî-rešaʿ”, 97; García Martínez, Qumran cave 11, 223. Se även Eric F. Mason, You Are 

a Priest Forever: Second Temple Jewish Messianism and the Priestly Christology of the Epistle to the Hebrews  

(Leiden: Brill, 2008), 170. 

18 Se bibliografin nedan för detaljer. 

19 Forskare som stöder interpolationsteorin är exempelvis Joseph A. Fitzmyer, “Melchizedek in the MT, LXX, and 

the NT”. Biblica 81, no. 1 (2000): 63-69, här 64. Fitzmyer anser att perikopen är en del av en antik poetisk saga 

av samma ålder som övriga 1 Mos14; Claus Westermann, Genesis 12-36: A Commentary. (Översatt av  John J. 

Scullion. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1985. Först publicerad 1981), 192, 203, 207. Westermann 

menar att detta är en text som har lagts till för att ge en bakgrund för senare kulthandlingar: välsignelse utbyts 

mot tionde. Delcor, ”Melchizedek from Genesis” 120, tror att man lade till denna text under Nehemjas tid för att 

ge en grund för tiondegivandet. Man ska ha placerat det på Abrahams tid eftersom han representerade folket. 

20 Så exemelvis Gordon J. Wenham, Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary 1. Waco, Word Books, 1987), 306-

307. Bland annat menar han att en del av det som sägs av Sodoms kung senare blir obegripligt utan detta avsnitt. 

Dessutom ser han en chiasm med verbet ac'y" som finns både i vers 17 och 18. Delcor, ”Melchizedek from 
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interpolation eller inte så utgör denna text basen för kommande traditioner om Melkisedek, 

vilket kommer att visa sig längre fram i denna framställning. 

 

Ett flertal olika förslag har kommit på vad namnet qd,c,-yKil.m; (Melkisedek) kan betyda. 

Hebreiska namn är antingen beskrivande eller teoforiska, det vill säga att de till en del 

innehåller ett gudsnamn. Är namnet beskrivande skulle det kunna betyda ”Min kung är 

rättfärdig” eller ”rättfärdig kung”. Är namnet teoforiskt skulle det, utifrån gamla gudsnamn, 

kunna betyda antingen ”Sedek är min kung” eller ”Malki är rättfärdig”.  De vanligaste 

uppfattningarna bland forskare är att det betyder ”Sedek är min kung”, eller möjligen ”Min 

kung är rättfärdig(het)”. Man kan jämföra med Malkiel (laeyKil.m ;) i 1 Mos 46:17 som betyder 

”El är min kung”. Namnet Adonisedek (qd,c,-ynIdoa ]) i Jos 10:1 kan betyda ”Sedek är min herre”.21   

     De flesta tycks överens om att ”Malki” ska betyda ”min kung”, till exempel utifrån att 

namnet Malkiel betyder ”El är min kung” eller ”Gud är min kung”.22 Diskussionen handlar mer 

om den senare delen av namnet som antingen kan betyda ”rättfärdig” eller handla om 

gudsnamnet Sedek.  

     Problemet är att forskare ibland stöder sin tolkning av namnet med hjälp av tolkningen av 

andra namn. Så stöder exempelvis Fitzmyer förslaget att Melkisedek betyder ”Sedek är 

rättfärdig” bland annat utifrån att namnet Adonisedek i Jos 10:1-3 betyder ”Sedek är min 

herre”, medan Victor P. Hamilton förespråkar ”Min kung är rättfärdig” utifrån att samma 

Adonisedek betyder ”Min herre är rättfärdig”.23 Tilläggas kan att Fitzmyer ger namnet Josadak 

(Hagg 1:1) betydelsen ”JHWH är rättfärdig”. Mathias Delcor menar att namn som börjar med 

”Malki” vanligtvis är beskrivande, som till exempel Malkiel (Gud är min kung) i 1 Mos 46:17, 

eller Malkiah (JHWH är min kung) i Jer 38:6.24 

                                                           
Genesis” 119, nämner Procksch och Skinner som förespråkare. Procksch menar rent av att 1 Mos 14:18-20 är 

själva kärnan i 1 Mos 14.  

21 Fitzmyer, ”Melchizedek in the MT”, 65.  

22 Victor P. Hamilton, The Book of Genesis Chapters 1-17 (The New International Commentary on the Old 

Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1990), 409, och Fitzmyer, ”Melchizedek in 

the MT”, 65. 

23 Se Fitzmyer, “Melchizedek in the MT”, 65 och Hamilton, The Book of Genesis, 409. 

24 Så Hamilton, The Book of Genesis, 409. 
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     Att ge en enhetlig innebörd av namn enbart utifrån det hebreiska språket tycks inte möjlig. 

Därför är det nödvändigt att kombinera med andra faktorer, som exempelvis var i geografin 

och historien de olika personerna hör hemma. Adonisedek var kung i Jerusalem innan Israels 

folk kom dit. Han sägs enligt bibeltexten ha varit en amoreisk kung (Jos 10:3-5). Kanske kan då 

guden Sedek vara den som åsyftas.25 Även Melkisedek var kung i Jerusalem före Israels tid, 

vilket ger en övervikt för tolkningen av hans namn som ”Sedek är min kung”. 

 

Melkisedek sägs vara kung över ~lev' (Salem). Ps 76:3 visar på att traditionen var att Salem 

var ett annat, kanske äldre namn på Jerusalem.26 

 

Melkisedek var, enligt texten, präst åt Gud den högste (!Ay*l.[, lae). Redaktören av texten har 

uppfattat det som att det är en benämning på hwhy, vilket visar sig i vers 22. Detta namn på 

hwhy i vers 22 kan dock vara ett senare tillägg eftersom det saknas i LXX, den syriska versionen 

av Gamla testamentet och i Genesisapokryfen. Den allmänna uppfattningen är att !Ayl.[, lae 

är namnet på en kanaaneisk gud som Melkisedek tjänade. Men det kan också vara så att både 

lae och !Ayl.[, är namn på gamla kanaaneiska gudar, eftersom båda namnen finns med på en 

arameisk inskription från 700-talet f.v.t. som hittats i norra Syrien.27 Det är annars rimligt att 

tänka sig att patriarkernas Gud skulle kunna kallas för Gud den högste utifrån att lae används 

i kombination med andra ord som El Roi (16:13), El Shaddai (17:1; 28:3; 35:11; 43:14), El Olam 

(21:33) och El Betel (31:13; 35:7). Då blir lae snarast ett ord som helt enkelt betyder ”gud” 

utan att syfta på den kanaaneiska guden El. Ps 78:35 har !Ay*l.[, lae om Gud som den som 

befriade folket under ökenvandringen. Här i 1 Mos 14:19 sägs att !Ay*l.[, lae är himlens och 

jordens skapare. Det är tveksamt om redaktören till Genesis skulle godta att nämna någon 

                                                           
25 Delcor, ”Melchizedek from Genesis”, 115-116, argumenterar för att en gud med detta namn skulle ha existerat. 

26 Fitzmyer, ”Melchizedek in the MT”, 65. Fitzmyer hänvisar dock också till Albright som menade att det kan fattas 

ett he i texten som skulle ge orden hmlv %lm, vilket skulle betyda ”en kung som var allierad [av hans fred] med 

honom”. 

27 Fitzmyer, ”Melchizedek in the MT”, 66. Fitzmyer hänvisar till: A. Dupon-Sommer – J. Starcky, ”Les inscriptions 

araméennes de Sfiré (Stèles I et II)”, Mémoires présentés à l’Académie des inscriptions et belles-lettres 15 (1958) 

193-351 (with pls. I-XXIX), esp. 213; men även till: J. A. Fitzmyer, The Aramaic Inscriptions of Sefire. Revised 

Edition (BibOr 19A; Rome 1995) 41, 75. 
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annan än patriarkernas Gud som skapare. Dessutom ger Melkisedek äran åt Gud den högste 

för segern som Abram vann. Det måste ändå ses som troligt att författaren/redaktören 

uppfattade att Gud den högste syftade på JHWH, annars skulle detta troligtvis knappast finnas 

med i texten, speciellt med tanke på den starka monoteistiska betoningen som finns i 

Moseböckerna. Kanske var Melkisedek en kanaaneisk prästkung som kändes vid patriarkernas 

gud och använde det begrepp som han själv kände till, nämligen lae.28 Man skulle kunna tänka 

sig att författaren/redaktören antog att Abram berättade för Melkisedek om sin seger och då 

också berättade vilken gud han ansåg hade gett honom segern. Då kan Melkisedek mycket väl 

ha välsignat denne gud och kallat guden för ”Gud den högste”. Oavsett om Melkisedek tjänade 

kanaaneiska gudar eller inte så uppfattade troligen redaktören till första Moseboken det som 

att Melkisedek tjänade samma Gud som patriarkerna.29 

 

Det sägs också att Melkisedek var präst, !heKo. Ordet !heKo avslöjar ingenting om vem Melkisedek 

var präst åt, eftersom ordet används både för präster åt JHWH och för präster åt andra 

gudomligheter (se t.ex. 1 Mos 41:45; 1 Sam 5:5; 2 Kung 10:19; 11:18; Jer 48:7; 49:3;).30 Här i 1 

Mos 14:18 är det första gången ordet förekommer i bibeln.  

 

Det är osäkert vem som ger tionde till vem i texten eftersom några namn inte finns med i 

samband med tiondegivandet. Det står bara lKo)mi rfeÞ[]m; Alï-!T,YIw: (och han gav tionde av allt åt 

honom). Det verkar troligare att det var Abram som gav tionde till Melkisedek eftersom 

enskilda personer vanligtvis gav tionde till präster (4 Mos  18:21-28; 5 Mos 14:28-29) eller till 

kungar (1 Sam 8:15-17).31 Tiondet ska inte ses som en skatt som betalas till Melkisedek. 

Snarare ska det ses som att Abram fördelar bytet i striden. Bytet delades vanligen mellan dem 

som varit med och krigat. Men här får också Melkisedek del av bytet. En liknande händelse 

                                                           
28 Kenneth A. Mathews, Genesis 11:27-50:26 (The New American Commentary, vol 1B. Nashville:  Broadman & 

Holman Publishers, 2005), 64. 

29 Jämför Fitzmyer, ”Melchizedek in the MT”, 66. 

30 W. Dommershausen,  “!heKo kōhēn priest” i Theological Dictionary of the Old Testament volume 7 (Red. G. J. 

Botterweck et al. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1995), 60-75, här 66. 

31 Mathews, Genesis 11:27-50:26, 151. 
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finns när David ska fördela byte i 1 Sam 30:21-25. Då låter han alla få del av bytet, även de 

som inte deltagit i striden.32 

  

Vad 1 Mos 14:18-20 tycks vilja säga är att Melkisedek var kung i Salem (Jerusalem) på 

Abrahams tid. Melkisedek var positivt inställd till Abraham och dennes resultat i striden som 

föregick sammanhanget. Melkisedek var inte bara kung, utan också präst åt en gud som kallas 

”Gud den högste”.  

 

Ps 110:4 

Denna vers är den enda i Gamla testamentet utöver 1 Mos 14:18-20 där Melkisedek nämns.  

Vi kan inte veta när psalmen kom till eller hur den användes.33 Det har förekommit olika förslag 

på datering av psalmen. Allt från att den skulle ha kommit till på Davids tid fram till 

Mackabeertid, även om de flesta förespråkar en datering under kungatid.34 Psalmen i sin 

helhet tycks rikta sig till en kung som får löftet att Guds ska vara med honom, speciellt i strid. 

 

Det som är unikt med psalmen är att den tycks stödja tanken på en kung som också är präst. 

Vers 4 lyder i sin helhet `qd<c<-yKil.m;  ytir"b.DI-l[; ~l'A[l. !heko-hT'(a; ~xeN"yI al{w> hw"hy> [B;v.nI 

(Herren har svurit och ska inte ångra sig: ”Du är präst för evigt, enligt Melkisedeks sätt”). 

 

Att kungen kallas präst kan ha att göra med att kungen ibland genomförde prästerliga 

uppgifter, som att leda lovsång och bön och välsignande av människor. De offrade utan att 

täckas av de vanliga reglerna. De kunde göra detta eftersom de ansågs vara arvtagare till 

                                                           
32 Hamilton, The Book of Genesis, 413. Westermann (Genesis 12-36, 206), anser dock att man ska se tiondet som 

en skatt eller tribut. Den förknippas med att Abram har fått en välsignelse och genom att han ger tionde så 

accepterar han välsignelsen och gåvorna som Melkisedek har fört fram. Vidare menar Westermann att tionde 

aldrig ges av något man förtjänat tillfälligt, utan att det ges med regelbundna intervaller. Wenham (Genesis 1-

15, 317), menar också att detta är något slags utbyte, välsignelse mot tionde, men att det inte handlade om något 

regelbundet, och inte heller att texten var ditplacerad just för detta syfte. Abram ger här ett exempel att följa. 

33 John Goldingay, Psalms, volume 3: Psalms 90-150 (Baker Commentary on the Old Testament Wisdom and 

Psalms. Grand Rapids: Baker Academics, 2008), 299. 

34 Se diskussion hos Leslie C. Allen, Psalms 101-150 (Word Biblical Commentary, vol. 21. Waco: Word Books 

Publisher, 1983), 83-84. 
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kungen av Jerusalem, så som det var innan Jerusalem var en israelitisk stad, det vill säga på 

den tid när kungen där också var präst. Så som det var på Melkisedeks tid.35 Ett exempel är 

David, som bar prästklädsel (2 Sam 6:14), offrade (2 Sam 6:17-18) och välsignade folket (2 Sam 

6:18). Även Salomo välsignade folket (1 Kung 8:14, 55) och hade en viktig position i samband 

med att templet invigdes (1 Kung 8:62-64).36 Om Psalm 110 riktar sig till David eller Salomo, 

vilket kan anses troligt, kan man tänka sig att han var präst efter Melkisedeks sätt bara när det 

gäller det prästerliga kungaskapet. Han hade ansvar för den sanna tillbedjan av Herren.37  

 

Uttrycket qd<c<)-yKil.m; ytir"b.DI-l[; är omtvistat. Frågan är om man ska se ytir"b.DI som ett ord 

som står i konstruktusförhållande till Melkisedek, eller om man ska se ändelsen som ett suffix 

i första person singular. Det första alternativet är nog det vanligaste och det som stöds av 

exempelvis LXX. Följer man den andra tolkningen så kan man förstå texten på två sätt: 

Antingen läser man Melkisedek i apposition till pronominalsuffixet, det vill säga en 

översättning ungefär: ”du är präst för evigt enligt min, Melkisedeks ordning”. Eller också läser 

man Melkisedek som ett vokativ: ”du är präst för evigt, o Melkisedek”.38 Båda dessa förslag 

låter märkliga i det gammaltestamentliga sammanhanget. Den mer traditionella tolkningen 

(Du är präst för evigt, enligt Melkisedeks sätt) är den som stöds av bibelöversättningar i 

allmänhet. 

 

Att kungen ska vara präst för evigt enligt Melkisedeks ordning syftar troligen på att Melkisedek 

inte har någon släkttavla i Moseböckerna.39 Varifrån psalmisten i övrigt har fått denna tanke 

från är okänt. Utöver 1 Mos 14 finns inga kända Melkisedektexter som kronologiskt föregår 

Psalm 110. Möjligtvis kan ”efter Melkisedeks ordning” också syfta på att Psalmens kung också 

ska ha samma position som Melkisedek hade, vilket innebar att han stod över Abraham i rang 

och att han får ta emot tionde av folket.40 Dock nämns ingenting om vare sig Abraham eller 

tionde i psalmen.  

                                                           
35 Goldingay, Psalms, volume 3, 296-297. 

36 VanGemeren, Psalms, 816. 

37 VanGemeren, Psalms, 816. 

38 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 136-137. 

39 Detta kommenteras dock inte av de konsulterade kommentarerna. 

40 Se Delcor, ”Melchizedek from Genesis”, 121. 
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2.2. Melkisedek i utombiblisk judisk litteratur 

I samband med en undersökning av Melkisedek under andra templets tid finns några 

utombibliska texter som också visar på vilken uppfattning man hade om Melkisedek på denna 

tid. Förutom Andra Henoksbokens utläggning om Melkisedek så förekommer bara kortare 

referenser till Melkisedek i texterna.  

 

Filon 

Filon nämner Melkisedek vid några få tillfällen i sina skrifter. Varje gång har det en koppling 

till 1 Mos 14:18-20.  

 

Melkisedek nämns i de Congressu 99 som o` th.n auvtomaqh/ kai. auvtodi,dakton lacw.n i`erwsu,nhn 

(den som mottog prästjänsten som självlärd och autodidakt).41 Han nämns som den som får 

ta emot tionde av Abraham. Detta är dock bara en kort passus i en text som egentligen handlar 

om tionde. Varifrån han får detta att han var självlärd är oklart. Kanske har det att göra med 

att han inte finns i någon släkttavla, det vill säga att man inte känner till hans ursprung.  

 

I de Abrahamo 235 nämner Filon inte Melkisedek vid namn, men han nämns som ò me,gaj 

i`ereu.j tou/ megi,stou qeou/ (den störste gudens överstepräst). Att det syftar på Melkisedek 

framgår av sammanhanget. ”Den störste guden” kan hos Filon knappast vara någon annan än 

patriarkernas Gud. Texten säger att när Melkisedek ser Abraham så lyfter han sina händer och 

välsignar honom. Han ger också ett tacksägelseoffer för segern som Abraham har vunnit. 

Dessutom gläder han sig tillsammans med honom. de Abr 235 säger: geghqw.j kai. sunhdo,menoj 

w`j evpV oivkei,w| katorqw,mati (glädjande sig och njutande tillsammans som om framgången var 

i hans hushåll). Här lägger Filon alltså till några detaljer som inte finns med i texten från första 

Moseboken. Melkisedek blir här mer personlig på ett positivt sätt och verkar i högre grad vara 

en vän till Abram. 

                                                           
41 Horton översätter auvtodi,dakton med ”instinctive”. Se Horton, Fred L. The Melchizedek Tradition: A Critical 

Examination of the Sources to the Fifth Century A.D. and in the Epistle to the Hebrews (SNTSMS 30. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976), 55. 
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Legon Allegoriae III 79-82 inleds med orden: kai. Melcisede.k basile,a te th/j eivrh,nhj Salh.m 

tou/to ga.r e`rmhneu,etai kai. i`ere,a èautou/ pepoi,hken o` qeo,j (och Melkisedek är fredens kung, 

ty på så sätt ska Salem tolkas och Gud har gjort honom till sin präst) (Leg All III 79). Här tolkar 

Filon stadens namn Salem som Hebreerbrevets författare gör (Hebr 7:2). Melkisedek sägs vara 

en rättfärdig kung (basileu.j di,kaioj) (Leg All III 79). Att han både är fredskung och en rättfärdig 

kung kontrasteras mot tyrannen (tu,rannoj), som också sägs vara krigens härskare (a;rcwn 

pole,mou) (Leg All III 81). Leg All III 79 sa också att Gud hade gjort Melkisedek till sin präst. 

Återigen tolkar alltså Filon ”Gud den högste” som patriarkernas Gud. Senare i Leg All  III 79 gör 

Filon en allegorisk tolkning där fredskungen introducerar lagen och krigens härskare 

introducerar laglöshet. Filon gör också en jämförelse mellan Melkisedeks frambärande av bröd 

och vin med ammoniternas och moabiternas vägran att möta israels folk med vatten och bröd 

i 5 Mos 23:3-4 (Leg All III 81). Att Melkisedek bar fram vin och bröd säger Filon skedde för att 

han var präst åt den högste guden, som Filon också säger är den ende guden (Leg All III 82). 

 

Josefus 

När Josefus återberättar judarnas historia i sin Antiquities får vi veta att Melkisedeks namn 

kännetecknar (shmai,nei) det som han var, nämligen ”rättfärdig kung” (basileu.j di,kaioj) (Ant 

1:180). Det var också av den orsaken han blev Guds präst. Vi får också i samma sammanhang 

veta att Salem är det som senare kallas Jerusalem (Soluma/ u[steron evka,lesen ~Ieroso,luma) (Ant 

1:180). Josefus säger också tydligare att det var Abram som gav tionde åt Melkisedek och inte 

tvärtom (Ant 1:181). 

 

När Josefus i The Jewish War berättar om Vespasianus intåg i Jerusalem berättar han om 

stadens historia och menar att det var Melkisedek som grundade staden 1468 år och sex 

månader före dess första fall 587 f.v.t. (JW 6:435-438). Josefus nämner dock inte Melkisedek 

vid namn här, utan kallar honom för basileu.j di,kaioj (rättfärdig kung) och menar att han var 

en mäktig man bland kananéerna. Josefus säger också att Melkisedek var den förste prästen 

åt Gud, att han var den förste som byggde ett tempel där och att han ändrade stadens namn 

från Salem till Jerusalem (JW 6:438). Genom att Josefus säger att Melkisedek var den förste 
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prästen åt Gud, bör det tolkas som att Josefus, precis som Filon såg Melkisedeks gud som 

densamme som Israels Gud. 

 

Även om det finns information här som inte direkt kan hämtas från Första Moseboken så är 

ändå det mesta hämtat därifrån, vilket gör det mycket troligt att Första Moseboken är 

ursprunget för både Filons och Josefus förståelse av vem Melkisedek var. Om de sedan har 

lagt till egna antaganden eller om de bygger sin information på någon annan tradition är 

osäkert. Båda ser dock Melkisedek som en historisk person. 

  

2 Henok 

Dateringen av 2 Henok är komplicerad eftersom det äldsta manuskriptet man har hittat är från 

1300-talet v.t. Vissa tänker sig att den skulle kunna vara skriven så sent som på 800-talet v. t. 

av en kristen munk, medan andra tänker sig en datering till första århundradet f.v.t.42 F. I. 

Andersens slutsats är att 2 Henok bör dateras relativt tidigt (första århundradet v.t) och att 

det troligtvis rör sig om en judisk text, även om den i vissa avseenden skiljer sig från judiska 

texter.43 John J. Collins har samma uppfattning om dateringen och menar att det är den 

allmänna uppfattningen.44 

 

Presentationen av Melkisedek i 2 Henok skiljer sig från den bibliska berättelsen på flera sätt. 

Vi får kännedom om Melkisedeks födelse. Hans mor hette Sopanim och hennes man, som var 

präst, hette Nir (2 Hen 71:1-2). Sopanim blev gravid utan umgänge med sin man. Han 

                                                           
42 Andersen, ”2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch”, 95, Andersen, F. I. ”2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch” i The Old 

Testament Pesudepigrapha volume 1: Apocalyptic Literature & Testaments. (Red. James H. Charlesworth, James 

H. New York: Doubleday, 1983), 91-213, här 95. Andersen hänvisar till J.T. Milik för det senare datumet och till 

Charles för det tidigare.  

43 Andersen, ”2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch”, 97, 91.  

44 John J. Collins, The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, second edition. 

(Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998), 243. För övrigt verkar forskare försiktiga att ge 

någon säker datering. Andersen har också skrivit artikeln om 2 Henok i ABD och anger inte där något mer exakt 

än de ramar han nämnt i OTP (F. I. Andersen. “Enoch, second book of” sid 516-522 i The Anchor Bible 

Dictionary, volume 2. Red. D. N. Freedman. New York: Doubleday, 1992). Collins säger ingenting om datering i 

sin artikel om Henoksböckerna. Se John J. Collins, “Enoch, books of” i Dictionary of New Testament Background 

(Red. Craig A. Evans och Stanley E. Porter. Downers Grove: InterVarsity Press, 2000), 313-318, här 316-317. 
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förkastade henne då och hon dog innan barnet föddes (2 Hen 71:8-9). När barnet väl föddes, 

så visade det sig vara som ett barn i treårsåldern som talade och välsignade Herren (2 Hen 

71:17-18). Han hade dessutom ett märke på sitt bröst som visade att han var präst (2 Hen 

71:19). Nir och hans bror Noe (Noa) gav honom då namnet Melkisedek (2 Hen 71:21). Gud 

kontaktade senare Nir och meddelade att han tänkte skicka ärkeängeln Mikael för att hämta 

Melkisedek till Edens lustgård.45 Han fick också veta att Melkisedek skulle bli präst över alla 

heliga präster och vara alla prästers huvud (2 Hen 71:27-29). När Mikael sedan kom och 

hämtade Melkisedek hade Melkisedek befunnit sig där i fyrtio dagar. Mikael skulle hämta 

honom för att skydda honom från den kommande floden (2 Hen 72:1). Mikael berättade för 

Nir att Melkisedek skulle befinna sig i Edens lustgård för alltid (2 Hen 72:5) men att det långt 

senare skulle komma en ny Melkisedek som skulle vara den första prästen och kungen i Salim. 

Denna Melkisedek skulle först ha hållit sig gömd för avgudadyrkare i sju år för att de inte skulle 

döda honom (2 Hen 72:6).  

 

2 Henok talar alltså om två olika Melkisedek. En första som föds innan den stora floden och 

tas till Edens lustgård och fungerar som ett ursprung till alla efterkommande präster. En andra 

som kan anses vara den Melkisedek som 1 Mos 14:18-20 talar om. 

 

Qumran (förutom 11Q13) 

Även om det i Qumran finns många kopior av avsnitt både från Genesis och Psaltaren så saknas 

både 1 Mos 14:18-20 och Ps 110 helt i den qumranska litteraturen.46 Dock finns en arameisk 

omskrivning av berättelser från Genesis i den så kallade Genesisapokryfen. Där finns 1 Mos 

14:18-20 med i 1Q20 22:13-17. Där nämns att Salem är detsamma som Jerusalem (1Q20 

22:13).  Texten säger annars inte så mycket mer än vad den hebreiska texten från 1 Mos 14:18-

20 gör.47  

 

                                                           
45 Den kortare varianten [A] av 2 Hen skiljer sig från den längre [J] på så sätt att den har Gabriel istället för Mikael. 

46 Aschim, “Melchizedek and Jesus”, 130. 

47 Se Aschim, “Melchizedek and Jesus”, 130. 
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Amrams visioner (4Q544) nämner inte Melkisedek, men det är möjligt att hans namn ska stå i 

något av de avsnitt som har fallit bort.48 4Q544 består av tre fragment (f). Det första berättar 

om Amram (Moses far) som får se en syn där två domare (!ynad) uppenbarar sig för honom 

(f1:10). De grälar med varandra om Amram och frågar honom vem av dem han väljer. Den ene 

säger sig vara Melkiresha, [vr yklm (f2:13). Den andre får vi tyvärr inte veta namnet på 

eftersom texten är skadad. Men en allmän uppfattning är att det rör sig om Melkisedek.49 Det 

sägs i f2:15-16 att den förste är regent över allt mörker och den andre är härskare över allt 

ljus. Anledningen till att man tänker sig att det här skulle handla om Melkisedek är främst 

kopplingen mellan de två namnen. Melkiresha betyder ”ondskans kung” och Melkisedek 

”rättfärdighetens kung”. Melkiresha är den som har makten över allt mörker (f2:5), medan 

hans motpart ska vara regent över allt som är ljust (f2:6) och förknippas med ljusets söner 

(f3:1).  

 

D. C. Allison menar att det i f3:2-3 sägs att Melkisedek här är samma person som Mikael.50 

Detta är dock mycket osäkert eftersom vare sig Mikaels eller Melkisedeks namn nämns i den 

text som finns bevarad. Däremot är det möjligt att båda namnen skulle kunna vara en del av 

det som saknas i fragmentet. Det om som finns med i den bevarade texten är ”…ade åt mig 

tre namn…” (…hmv htlt yl rm…) (f3:2). Senare delen av f3:2 saknas och f3:3 är helt borta.51 

Men man brukar anta att det skulle stå Mikael, ljusets herre och Melkisedek där.52 Men detta 

är rena gissningar. Att utifrån denna text påstå att Mikael och Melkisedek är samma person, 

när inget av namnen finns med i den bevarade texten, är därför att gå allt för långt. 

 

                                                           
48 Se Aschim, “Melchizedek and Jesus”, 131. 

49 Så Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls, 570; Aschim, “Melchizedek and Jesus” 131; John J. Collins, “Powers 

in Heaven: God, Gods, and Angels in the Dead Sea Scrolls” i Religion in the Dead Sea Scrolls (Red. John J. Collins 

och Robert A. Kugler. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 2000), 9-28, här 18. 

50 D. C. Allison Jr, “Melchizedek” sid 729-731 i Dictionary of the Later New Testament & Its Developments (red. R. 

P. Martin R. och P. H. Davids. Downers Grove: InterVarsity Press 1997), 729-731, här 729-730.  

51 Detta tredje fragment är så pass fragmentariskt så att den inte finns med i Vermes, The Complete Dead Sea 

Scrolls, se sidorna 570-573, som innehåller Amrams visioner. 

52 Så exempelivis Puech, Qumrân grotte 4, 329. 
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Sabbatsoffersångerna (4Q400-407) har två fragment som möjligen skulle kunna innehålla 

namnet Melkisedek. Dessa båda texter är extremt fragmentariska och har stora luckor både 

före och efter de aktuella texterna.53 4Q401 f22 är ett fragment med något eller några enstaka 

ord på totalt tre rader, varav tredje raden bara innehåller bokstäverna: …qdc yk… (…ki 

sedek…).54  

     4Q401 f11:3 har: …d[b !hwk qdc…  (…sedek präst i församling…).  Om den andra texten 

har detta namn så skulle det eventuellt kunna visa på att Melkisedek var en överstepräst i det 

himmelska templet.55 Alternativt syftar ordet qdc i båda fallen ovan på ordet 

”rättfärdighet”.56 

 

När det gäller Dödahavsrullarnas information om Melkisedek är den alltså ytterst osäker. En 

text återberättar 1 Mos 14:18-20, en text skulle eventuellt kunna presentera Melkisedek som 

en motpart till Melkiresha och något fragment skulle kunna innebära att Melkisedek var en 

överstepräst i det himmelska templet. Tyvärr går detta vare sig att bekräfta eller förneka. Den 

text från Qumran som säkert talar om Melkisedek är 11Q13, vilken blir fokus i kapitel 3 nedan. 

 

 

                                                           
53 Inte heller dessa fragment finns med i Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls, troligen på grund av sin 

fragmentariska karaktär. 

54 Se Charlesworth J. H. and Newsom, Carol A. The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with 

English Translations, volume 4B, Angelic Liturgy: Songs of the Sabbath Sacrifice. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. 

38 

55 Se Aschim, “Melchizedek and Jesus” 131-132; Cecilia Wassén, ”Angels and Humans: Boundaries and Synergies” 

i Celebrating the Dead Sea Scrolls: A Canadian Contribution (Red. Peter W. Flint et al. Early Judaism and Its 

Literature 30. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011), 523-539, här 526. 

56 Att det skulle handla om “rättfärdighet” ges som huvudförslag i Charlesworth J. H. and Newsom, Carol A. The 

Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Translations, volume 4B, Angelic Liturgy: Songs 

of the Sabbath Sacrifice. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999. 33, 39. De ger dock i en not möjligheten till att ordet 

skulle kunna utgöra en del av namnet Melkisedek.  
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2.3. Frälsargestalter i judisk litteratur 

Det finns många gestalter i judisk litteratur som har högt uppsatt position. Här fokuseras på 

tre sådana som möjligen kan ha påverkat författarna till 11Q13 och Hebreerbrevet.57 

 

Människosonen i Daniel 7 

Dan 7:13 talar om en vn"a/ rb;K.  (arameiska för ”som en människoson”).58 Det handlar om en 

som är lik en människoson som förs fram på himlens moln inför den urgamle. Åt gestalten som 

är lik en människa ges Wkl.m;W rq'ywI !j'l.v' (makt och ära och kungavälde) (7:14). Det innebär 

att alla folk, nationer och språk ska tjäna honom. Hans välde är också evigt (~l;[ '). Längre fram 

sägs att de heliga ska ta emot riket (7:18, 22, 27). Människosonen får ingen tolkning i texten 

till skillnad mot djuren som föregår honom i texten. Man ska nog inte tolka Människosonen 

allegoriskt eftersom han liknas just vid en människa. Mer troligt är att han ska ses som en 

mytisk verklighet på samma sätt som man föreställde sig den gamle i 7:9.59 För övrigt i Daniels 

bok syftar de som såg ut som människor på änglar (8:15, 17; 10:5; 12:5-7).60 Den vanliga 

tolkningen både bland judar och kristna under tidig kristen tid var att det handlade om en 

messiasgestalt.61 Collins uppfattar Människosonen som ängeln Mikael dels utifrån kopplingen 

till änglar i Daniels bok, dels för att Mikael sägs vara den som har ett speciellt ansvar för Israels 

land (10:21). Han jämför också med Upp 12:9 där Mikael är den som kastar ner Satan från 

himlen.62 Daniel Boyarin menar att det på Nya testamentets tid var en diskussion bland judar 

                                                           
57 Här fokuseras på de frälsargestalter som kan ha varit aktuella under andra templets tid. Man skulle kunna 

hävda att Metatron eller ”Two powers in heaven” skulle finnas med i denna undersökning också. Men eftersom 

det inte finns tillräckligt tidiga belägg för dessa gestalter så utlämnas dessa här.  

58 Uttrycket bör uppfattas som att det helt enkelt handlar om en ”människa”. Se John J. Collins, Daniel. Hermeneia 

(Minneapolis: Fortress Press, 1993), 304-305. En översättning som även Bibel 2000 har valt. Så även Sharon Pace, 

Daniel (Smyth & Helwys Bible Commentary. Macon, Georgia: Smyth & Helwys Publishing, 2008), 245. 

59 Se Collins, Daniel, 305. 

60 Se Collins, Daniel, 305-306. 

61 Collins, Daniel, 306-307. 

62 Collins, Daniel, 305-310, 318. Collins menar också att den högstes heliga (7:18, 22, 225, 27) syftar på 

änglavarelser (Collins, Daniel, 313-318). 
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huruvida texten handlade om en gudomlig messias eller inte.63 Det viktiga är inte den exakta 

identifikationen, utan att han fungerar som de heligas representant och att han snarare är en 

himmelsk gestalt än en vanlig människa, en som insätts till kung.64 Människosonens funktion 

är att komma med molnen och vara närvarande vid den himmelska domen för att ta emot 

riket som ställföreträdare för de heliga (7:18, 25, 27). Han fungerar också som en kontrast till 

de tidigare nämnda djuren.65  

 

Mikael 

Ärkeängeln Mikael, laek'ymi (Micah,l) förekommer några gånger i Bibeln. Namnet finns tre 

gånger i Daniels bok (Dan 10:13, 21; 12:1) samt i Judas brev vers 9 och i Uppenbarelseboken 

12:7. Namnet Mikael betyder ”Vem är som Gud?” eller ”Vem är som El?”. 

 

Mikael nämns som en av de första/främsta furstarna (~ynIvoarIh' ~yrIF'h; dx;a;) i Dan 10:13, 

vilket i septuaginta översätts ei-j tw/n avrco,ntwn tw/n prw,twn. Dan 10:21 nämner honom som 

~k,r>f; (er furste), vilket tydligt kopplar honom till Israel som nation. I Dan 12:1 nämns Mikael 

igen. Där presentas han som: ^M,[; ynEB.-l[; dme[oh' lAdG"h; rF;h; (den stora fursten, som står 

över ditt folks söner). Septuaginta visar här att det handlar om en ängel genom att översätta 

o` a;ggeloj ò me,gaj ò e`sthkw.j evpi. tou.j uìou.j tou/ laou/ sou (den stora ängeln som står över 

ditt folks söner).  

 

Första Henoksboken nämner Mikael ett antal gånger både i The Book of the Watchers (1 Hen 

1-36) och The Book of the Similitudes (1 Hen 37-71): Han är en av tre änglar i 1 Hen 9:1. 1 Hen 

40:9 nämner honom som en som är nådefull och en som är långt från vrede (överseende).66 I 

                                                           
63 Daniel Boyarin, The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ (New York: The New Press, 2012), 76-77. Ett 

exempel på tron på en gudomlig messias, menar han, finns i 1 Hen 46. 

64 Se Robin Routledge, Old Testament Theology (Downers Grove: Inter Varsity Press, 2008), 289-291; John 

Goldingay, Daniel (Word Biblical Commentary 30. Dallas: Word Books Publisher, 1989) 168-172. Goldingay 

ifrågasätter för övrigt Collins identifikation med Mikael utifrån att denne i så fall borde ha nämnts senare i 

kapitlet, t.ex. i vers 18, 22 eller 27 (Goldingay, Daniel, 172). 

65 Pace, Daniel, 245. 

66 E. Isaac översätter “forbearing” men skriver i en fotnot att det bokstavligen står “of distant wrath”. Se E. Isaac, 

“1 (Ethiopic Apocalypse of) Enoch: a new Translation and Introduction” i The Old Testament Pseudepigrapha 
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samma kapitel är han den första rösten av fyra, en röst som välsignar Herren (1 Hen 40:4). De 

tre övriga är Rafael, Gabriel och Fanuel. Dessa fyra är de som i 1 Hen 54:6 sägs ska kasta kungar 

och potentater i elden på den stora domedagen. 1 Hen 20:1-7 nämner Mikael som en av sex 

heliga änglar som fungerar som väktare. Mikael sägs då vara lydig i sin godhet över folket och 

nationerna. Mikael fungerar också som en uppenbarelseängel för Henok i 1 Hen 71:3. 2 Hen 

22:6 [A] nämner Mikael som den störste av ärkeänglarna. Längre fram i 2 Hen är Mikael den 

som hämtar Melkisedek och för honom till Edens lustgård (2 Hen 72:1, 9). I Jesajas 

himmelsfärd 3:16 sägs att Mikael, ledaren över de heliga änglarna, är den som ska öppna den 

älskades grav på tredje dagen. 4 Baruk 9:5 har med en bön där Jeremia ber till Gud att han 

själv ska få vara fokuserad på rättfärdighetens ärkeängel Mikael, som ska öppna portarna till 

Jerusalem för dem som återvänder från fångenskapen i Babylon. 

     Ett par gånger nämns Mikael i Krigsrullen: 1QM 9:14-16 har med de fyra ärkeänglarna 

(Mikael, Gabriel, Sariel och Rafael) och uppmanar till att man ska sätta deras namn på sköldar 

som finns på torn. 1QM 17:6-8 talar om att ängeln Mikael är mäktig och en auktoritet och att 

Mikaels auktoritet ska lyftas bland gudarna och Israels auktoritet bland köttet. 

 

 

Den högstes son i 4 Esra 

4 Esra anses vara en från början judisk text som tillkom omkring år 100 v.t. Men den kom tidigt 

under kristen påverkan, vilket man ser tydliga spår av.67 4 Esra 7 talar om framtiden och i vers 

28-30 nämns den högstes son, Messias som ska uppenbaras tillsammans med dem som är 

med honom. De som återstår ska glädja sig i fyra hundra år. Men efter dessa år ska Messias 

dö och så även alla människor. De ska vara döda i sju dagar. Under de sju dagarna ska jorden 

återställas till sitt ursprung och sedan kommer domen (4 Esra 7:28-33). 

 

                                                           
volume 1: Apocalyptic Literature & Testaments (Red. J. H. Charlesworth, J. H. New York: Doubleday, 1983), 5-89, 

här 32. 

67 Bruce M. Metzger, “The Fourth Book of Ezra” i The Old Testament Pseudepigrapha volume 1: Apocalyptic 

Literature & Testaments (Red. J. H. Charlesworth. New York: Doubleday, 1983) 517-559, här 520. Boyarin, The 

Jewish Gospels, 97, menar dock att avsnittet om den högstes son inte har påverkats av Jesusrörelsen, utan istället 

kommer från Daniel 7:13. 
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Kapitel 13 nämner en man som kommer upp från havets hjärta med hjälp av vinden. Han liknar 

en människa och kommer flygande med molnen. Allt som han tittar på darrar och alla som hör 

hans röst smälter som vax i elden. Sedan kommer en stor mängd människor från himlens fyra 

vindar för att strida mot mannen som har ställt sig på ett berg. Men de var mycket rädda. 

Mannen från havet hade inget vapen, men ur hans mun kom strömmar som av eld. Alla brann 

upp av elden (4 Esra 13:1-11). Bilden får sin uttydning längre fram i kapitlet och mannen som 

kom ur havet sägs vara den högstes son (13:32). Berget han stod på var Sion och strömmarna 

av eld som förtärde dem som stred mot honom var lagen som han dömde dem med (13:35-

39). 

Denna senare bild har en del likheter med Dan 7:13 genom att mannen liknar en människa 

och att han kommer flygande med molnen. Det är mycket troligt att Dan 7:13 ligger bakom 4 

Esra 13, men att författaren till 4 Esra är ganska fri i förhållande till Dan 7:13.68 

 

 

3. Melkisedek i 11Q13  

3.1. Genre och innehåll 

11Q13 är en eskatologisk beskrivning av vad som ska hända i den yttersta tiden, det vill säga 

på det tionde och sista jubelåret. Texten kan mycket väl vara den senare delen av ett längre 

sammanhang som har beskrivit olika epoker utifrån jubelår, ungefär som Jubiléerboken.69 I 

den senare handlar det dock om en historisk återblick. Här är det framtiden som är i fokus. 

Texten handlar om försoningen vid dagarnas slut.70 Texten kan beskrivas som en tematisk 

                                                           
68 Så Adela Yarbro Collins och John J. Collins, King and Messiah as Son of God: Divine, Human, and Angelic 

Messianic Figures in Biblical and Related Literature (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 

2008) 96-97. 

69 Se García Martínez, Qumran Cave 11, 222. 

70 Håkan Ulfgard, “Eskatologi i Dödahavsrullarna” i Dödahavsrullarna: innehåll, bakgrund och betydelse (Red. 

Cecilia Wassén. Stockholm: Atlantis, 2011), 303-317, här 310. 
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pesher,71 eller som en pesher över 3 Mos 25.72 Den kan alternativt ses som en eskatologisk 

midrash.73 De texter som citeras eller anspelas på är 3 Mos 25:9 (11Q13 2:25), 3 Mos 25:13 

(11Q13 2:2), 5 Mos 15:2 (11Q13 2:3), Jes 52:7 (11Q13 2:15-16, 23), Jes 61:1-3 (11Q13 2:20), 

Ps 7:8-9 (11Q13 2:11) och Ps 82:1-2 (11Q13 2:10, 11). Troligtvis citeras också Dan 9:25 (11Q13 

2:18), även om avsnittet där det skulle finnas saknas. 

 

3.2. En litteral översättning 

Här följer den hebreiska texten från 11Q13. Därefter görs en egen översättning till svenska. 

Där bokstäver saknas i fragmenten har forskare rekonstruerat texten och lagt in bokstäver 

som anses ha kunnat stå där. Dessa rekonstruktioner står inom klammer både i den hebreiska 

texten och i översättningen. I den hebreiska texten är denna text dessutom skriven i lite 

mindre teckenstorlek. Klammer utan bokstäver markerar att texten har gått förlorad och att 

det inte har gjorts någon rekonstruktion. Observera att klamrar i den svenska översättningen 

ibland är svårplacerade eftersom hebreisk syntax inte alltid harmonierar med svensk. Den lilla 

ringen (◦) markerar att det finns spår av en bokstav. Inom parentes finns antingen alternativa 

översättningar eller hänvisningar när det i texten finns citat från Gamla testamentet. 

Hänvisningarna till vänster (t.ex. 2:2) relaterar till kolumn respektive rad i 11Q13. Kolumn ett 

finns inte bevarad. Det man kan se i fragmenten är ett intralinjärt tillägg till höger om kolumn 

två som antyder att det ska finnas en kolumn till höger om kolumn två.74 En tredje kolumn 

finns också, men den är så pass skadad att det inte går att läsa ut något meningsfullt ur den.  

 

 

 

 

                                                           
71 García Martínez, Qumran Cave 11, 222. 

72 Anders Aschim, “The Genre of 11QMelchizedek” i Qumran Between the Old and New Testaments (red. 

Frederick H. Cryer och Thomas L. Thompson. JSOTSup 290. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998). 17-31, här 

28. 

73 Vermes, The Complete, 532. Se även Mason, (You Are a Priest, 176-177) som stöder både att det är en pesher 

och en midrash. 

74 García Martínez, Qumran Cave 11, 221. 
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2:1 

[               ]l[ ◦◦m ◦◦◦◦ ◦◦ [           ] 

2:2 

h[zw rma wyl[w la Xya wbwXt wtawzh] lbwyh tnXb rma rXaw l[           ]  

2:3 

rXa dy hXm l[b-lk jwmX [hjmXh rbd] 
 hjmX[ arq ayk wyxa taw wh[r ta Xwgy awl wh[rb ]hXy 

2:4 

rXaw[                 ]rXa ~yywbXh  l[ ~ymyh tyrxal[ wrXp l]al 

2:5 

qdc yklm tlxnmw [w]rtsw wabxh hmhyrwm 

rXa qd[c yklm t ]lxn hmhw ◦◦◦◦[         a]yk  

2:6 

bwz[l rwrd hmhl arqw hmhyla hmbyXy 

hzh rbdh h[yhy !k]w hmhytwnww[ lwk[ aXm ]hmhl  

2:7 

~ylbwy[h h[]Xt rxa !wXyarh lbwyh [wbXb 

yryX[h lb[wy]h[ @w]s h[aw]h ~yrw[pkh ~w]yw  

2:8 

lrwg[ y]Xna[w rwa] ynb lwk l[ wb rpkl 

ayk hmtw[X[ lw]k[ y]pl[  ]th h[mh]yl[ ~◦[      ]qdc[ yk]lm  

2:9 

qdc yklml !wcrh tnXl #qh hawh 
bwtk rXak jpXm tlXmml la yXwdq ~[[ wya]bclw  

2:10 

bc[n] ~yhwla rXa dywd yryXb wyl[ 

[h]yl[[w r]ma wyl[w jwpXy ~yhwla brwqb[ la td][b  

2:11 

hl[s wa]Xt ~[y][Xr ynpw lww[ wjwpX[t ytm d[ rm]a rXaw ~ym[ !ydy la hbwX ~wrml 

2:12 



Rikard Grenehed  Melkisedek och Kristus 

29 
 

[[yXrh]l la yqwxm h[mr]wsb ~y◦[                 r]Xa wlrwg yxwr l[w l[ylb l[ wrXp 

2:13 

yjpXm ~qn ~wqy qdc yklmw 

[wlrwg yxw]r lwk dymw l[ylb[ dym hm]l[ycy hawhh ~wybw l]a  

2:14 

[             ]phw la ynb lwk[                  rX]a haw[hw qdch] yla lwk wrz[bw 

2:15 

wwzn[ hm ]rma rXa aybnh hy[[Xy dyb            ]rma rX[a ~wlX]h ~wy hawh tawzh 

2:16 

~wlX [ymX[m r]Xbm [y]lgr ~yrh l[ 

$yhwla[ $lm] !wycl rmw[a] h[[wXy [ymXm bwj rX]bm  

2:17 

 [           ]◦◦ lwkl [ ]m◦ [                    ]a hmh[ ~]yaybnh [hmh ]~yrhh wrXp 

2:18 

[rXbmw h[bX ~y[wbX dygn xyXm d[ wyl[ lay]nd rma rXak [x]wrh xyXm[ ha]wh rXbmhw 

2:19 

[               ] rXa wyl[ bwtkh hawh[ h[wXy []ymXm bwj 

2:20 

[        ~lw][h ycq lwkb hmlykX[h]l[ wrXp ~ylba]h [~]xnl 

2:21 

[                ]a mh[                  ]ml tmab 

2:22 

[           ]qn[          bw]Xtw l[ylbm hrswh r[          ]◦◦ 

2:23 

[hay]h !w[yc] $yhwla $lm !w[ycl rmwa ]wyl[ bwtk rXak la [y]jpXmb[             ] 

2:24 

hawh $yh[w]law ~[h $r[db] tklm ~yrsh tyrbh [y]myqm[ hmh qdch ynb lwk td[] 

2:25 

#r[a] lwk[b rp]wX hmtrb[hw rma rXaw l[ylb d[ym hm]l[ycy rXa qdc yclm     ] 
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2:1 [  ] 

2:2 Och som han sa i jubelåret [detta ska var och en återvända till sin egendom och över honom 

säger han även det]ta: 

2:3 är [saken med efterskänkning:] Varje ägare ska efterskänka lån som han har lånat ut [till 

sin vän. Han ska inte pressa sin vän och sin broder, ty han har kallat till] efterskänkning.  

2:4 Till Gud. [Dess tolkning] till dagarnas slut handlar om de fångna som [  ] och som 

2:5 Deras lärare gömde de och dolde [de], även från Melkisedeks arv, t[y ] de är [Melkise]deks 

ägodel (alt: arv) som 

2:6 han ska föra tillbaka till dem (alt: …föra tillbaka deras ledare). Och han ska utropa frihet 

åt dem till att lämna varje [börda] av deras synd. Och [detta ska sk]e. 

2:7 I den första jubelårsveckan efter de ni[o j]ubelåren. Och förson[ingsda]gen är slu[tet] av 

det tionde [ju]belåret. 

2:8 Till att försona genom det alla [ljusets] söner och de som tillhör Mel[ki]sedek. [  ] över [de]m 

[  ] de har gjort. Ty 

2:9 det är tiden för nådens år (alt: året för förmånen) till Melkisedek och [hans] ar[mé], Guds 

heliga fo[lk] till domens auktoritet så som är skrivet 

2:10 om honom i Davids sånger som sade: ”Gud [s]tår i [gudaför]samlingen. Mitt bland 

gudarna ska han döma.” (Ps 82:1)[och] om hono[m] [sad]es:  

2:11 ”Återvänd till höjden! Gud ska döma folken” (Ps 7:8-9). Som han s[äger: ”Hur länge] ska 

ni döma orättfärdigt och ta par[ti] för de skyldiga? (alt: lyf[ta] överträdares ansikte?) [S]elah.” 

(Ps 82:2) 

2:12 Dess tolkning handlar om Belial och till de andar som tillhör honom, so[m   ] då de vände 

sig bort från Guds lagar till att [vara onda]. 

2:13 Men Melkisedek ska ta hämnd enligt Gu[ds] dom och [på den dagen ska han rädda] dem 

ur Belials [hand] och ur handen på alla a[ndar som tillhör honom].  

2:14 Och till sin hjälp (har han) alla [rättfärdiga] gudar s[om   ] alla är Guds söner 

2:15 Detta är [fred]ens dag som sades [  ] i profeten [Jesa]jas [hand], som han sade: ”[Hur] 

härligt 

2:16 är budbärarens fötter på berget när han för fram proklamationen om fred. Han för [fram 

goda nyheter] han förkunnar befrielse. Han [s]äger till Sion – din Gud är [kung].” (Jes 52:7)  

2:17 Dess tolkning: Bergen, de är profeterna, de [  ] åt varje [  ] 
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2:18 Och budbäraren är d[en] som är smord av And[en], som Dan[iel säger om honom: ”tills 

den smorde fursten är det sju veckor” (Dan 9:25). Och budbäraren]  

2:19 Gott, som förkunn[ar frälsning], han som det har skrivits om [  ] 

2:20 Att tröst[a] de s[örjande: Tolkning:] att ge insikt i all evi[ghets] slut 

2:21 I sanning [      ] 

2:22 [    ] Har vänts bort från Belial och åter[vänder] [     ] 

2:23 [      ] I Guds domar så som är skrivet om honom: ”[Sägande till Si]on, din Gud är kung” 

(Jes 52:7). [Si]on ä[r] 

2:24 [hela församlingen av de rättfärdiga sönerna, de] som har rest upp förbundet de som 

vägrar/undviker att gå på folkets [v]äg. Och din Gud är 

2:25 [   Melkisedek som ska rädda dem från] Belials ha[nd] och som har sagt: ”Ni ska låta 

vädursh[ornen] ljuda (alt: gå igenom) [i]  hela [la]ndet.” (3 Mos 25:9). 

 

3.3. Melkisedeks roll 

På grund av att texten både är fragmentarisk och dessutom något oklar när det gäller 

syftningar så finns det olika uppfattningar om vem Melkisedek i texten är och vad som är hans 

roll. Man kan därför se olika på Melkisedeks roll beroende på hur man ser på de 

rekonstruktioner av texten som har gjorts och beroende på i hur hög grad man låter texten 

förstås utifrån andra texter.  

 

Här kommer en bedömning göras av vad som är möjligt, troligt eller säkert vad gäller 

Melkisedeks roll i 11Q13. Var gränsen går mellan vad som är troligt och vad som är möjligt är 

svårt att med säkerhet avgöra. Men två kriterier utgör här en grund för bedömningen: dels 

handlar det om omfånget tecken som saknas i texten, dels handlar det om sammanhang. När 

det gäller antal tecken så är det mer troligt att göra en rätt bedömning om det bara är något 

enstaka tecken som saknas än om det exempelvis är en hel rad. Ser man till sammanhang så 

kan det anses mer troligt att göra rätt om texten som saknas tycks utgöras av ett citat från en 

gammaltestamentlig text än om det inte gör det, förutsatt att utrymmet där text saknas 

motsvarar utrymmet för det antal tecken det tänkta citatet omfattar. 
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2:5 Deras lärare gömde de och dolde [de], även från Melkisedeks arv, t[y ] de är [Melkise]deks 

ägodel (alt: arv) som 

2:6 han ska föra tillbaka till dem (alt: …föra tillbaka deras ledare). Och han ska utropa frihet 

åt dem till att lämna varje [börda] av deras synd. Och [så ska sk]e med denna sak. 

 

2:5 visar att Melkisedek har ett arv eller en ägodel (hlxn).75 Detta arv tycks handla om 

personer, eftersom det i 2:6 talas om arvet i plural och att han ska föra tillbaka dem och att 

frihet ska utropas åt dem. Friheten består i att de får försoning för sina synder (2:6, 8). I 2:8 

talas också om att de som tillhör Melkisedek är söner. Händelsen sägs inträffa under något 

som kan kallas för nådens år för Melkisedek (2:9). 

 

Enbart en del av det som kan uppfattas som Melkisedeks namn finns med i slutet av 2:5. Det 

som återstår av namnet är ”…dek” (qd…). Är det Melkisedeks namn som finns med där så 

framgår det i 2:6 att han ska föra tillbaka dem som är hans arvedel. Då blir det också tydligt 

att de som är hans arvedel är personer som ska få frihet förkunnad för sig och att de frias från 

sin synd.  

 

2:7 I den första jubelårsveckan efter de ni[o j]ubelåren. Och förson[ingsda]gen är slu[tet] av 

det tionde [ju]belåret. 

2:8 Till att försona honom över alla [ljusets] söner och de som tillhör Mel[ki]sedek. [  ] över 

[de]m [  ] de har gjort. Ty 

 

Även i 2:8 saknas en del av Melkisedeks namn. Där är det bara ”ki” (yk) som saknas, vilket gör 

det mycket troligt att det är Melkisedeks namn som står där. I så fall säger texten att 

Melkisedeks arvedel ska få försoning.  

Melkisedeks arv kan utgöras av ”ljusets söner” (2:8) även om ”ljusets” saknas i texten.  

 

2:9 det är tiden för nådens år (alt: året för förmånen) till Melkisedek och [hans] ar[mé], Guds 

heliga fo[lk] till domens auktoritet så som är skrivet 

                                                           
75 Både García Martínez och Vermes översätter ”inheritance of Melchizedek”. Se García Martínez, Cumran Cave 

11, 229; Vermes, The Complete, 533. 
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2:10 om honom i Davids sånger som sade: ”Gud [s]tår i [gudaför]samlingen. I det inre av 

gudarna ska han döma.” (Ps 82:1)[och] om hono[m] [sad]es:  

2:11 ”Återvänd till höjden! Gud ska döma folken” (Ps 7:8-9). Som han s[äger: ”Hur länge] ska 

ni döma fel och lyf[ta] överträdares ansikte? [S]elah.” (Ps 82:2) 

 

2:9 talar om nådens år för Melkisedek och hans armé. Här saknas senare delen av ordet armé 

och dessutom dess pronominalsuffix. Det är troligt att man kan uppfatta det som att 

Melkisedek har en armé utifrån denna vers. Dessutom kan det vara så att denna armé är 

densamma som Guds heliga folk, ett uttryck som följer direkt på armén. Här är det dock 

osäkert om det ska stå ”folk” eller något annat. Ordet ”folk” (~[) saknar här nämligen den 

första bokstaven. Men det får ändå anses troligt att rekonstruktionen är riktig eftersom det 

inte finns så många andra möjligheter utifrån kontexten. Om detta är korrekt består 

Melkisedeks armé av det som kallas för ”Guds heliga folk”. 

 

Dessa rader kan också antyda att Melkisedek är präst. Det sägs inte rätt ut, men eftersom det 

talas om försoningsdagen och att de som tillhör Melkisedek ska få försoning kan det vara 

underförstått, speciellt om man läser texten tillsammans med 2:6.76 Detta bygger också på att 

1 Mos 14 och eventuellt Ps 110:4 utgör en bakgrund till 11Q13, och att den bibliska Melkisedek 

ligger som grund för Melkisedek i 11Q13. 

 

2:10 inleds med en preposition med ett pronominalsuffix (wyl[) som syftar antingen på Gud 

eller på Melkisedek. Den som åsyftas är den som ska stå bland gudarna och döma. Nästa rad 

innehåller ett citat från Ps 7:8-9 där det sägs att det är Gud som dömer. Om det pronomen 

som finns i 2:10 syftar på Melkisedek innebär det att det är han som dömer i (guda-) 

församlingen och att han räknas som en gudomlighet genom att han i så fall kallas för gud 

(~yhwla), och att han därmed har en mycket stor makt.77 Ser man till syntaxen så är detta en 

rimlig tolkning.  

                                                           
76 Fletcher-Louis, All the Glory, 218. 

77 Så Cecilia Wassén, “Änglar och demoner” i Dödahavsrullarna: innehåll, bakgrund och betydelse (Red. Cecilia 

Wassén. Stockholm: Atlantis, 2011), 319-332, här 327. 
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     Det kan vara så att 11Q13 gör en distinktion mellan de två begreppen för Gud, la och 

~yhwla. Författaren tycks välja la när det talas om Gud (2:2, 9, 11, 12, 13, 14, 23). Två gånger 

används la när text citeras där det i MT står hwhy (2:4 – 5 Mos 15:2 och 2:11 - Ps 7:9). Däremot 

följer författaren MT när där står ~yhla. Så sker två gånger i 2:10 när Ps 82:1 citeras. Där 

syftar det i MT i första tillfället fallet på Gud och i det andra på gudomliga varelser i himlen.  

Det är inte nödvändigtvis så att författaren till 11Q13 tolkar ~yhwla på samma sätt som Ps 

82:1.78 Författaren kan ha använt ~yhwla med hänsyftning antingen till Gud eller till en 

gudomlig varelse, vilket gör att det är möjligt att 11Q13 använder ~yhwla även om 

Melkisdek.79 Det är ändå svårt att med säkerhet säga att ~yhwla i 11Q13 syftar på Melkisedek. 

Det går inte heller att säga att det i så fall skulle vara en vedertagen uppfattning, eller om det 

bara var just författaren till denna text som använde det så.80 Författaren använder ~yhwla 

för övrigt i 2:16, 23, 24.  

 

2:11 skulle kunna jämställa Melkisedek med Gud förutsatt att hela citatet från Ps 7:8-9 som 

finns med i texten syftar på Melkisedek. Här används nämligen la om Gud (MT har där hwhy). 

Det troligaste är dock att första delen av citatet (Återvänd till höjden) syftar på Melkisedek, 

medan den andra delen av citatet (Gud ska döma folken) syftar på Gud, eftersom la används 

där. 

 

2:13 Men Melkisedek ska ta hämnd enligt Gu[ds] dom och [på den dagen ska han ta bort] dem 

ur Belials [hand] och ur handen på alla a[ndar som tillhör honom].  

 

2:13 presenterar Melkisedek som den som ska ta hämnd enligt Guds dom. Den rekonstruktion 

av texten som återfinns hos García Martínez fortsätter med att säga att Melkisedek också ska 

befria dem från Belials hand och från alla andar som tillhör honom. Denna rekonstruktion är 

osäker eftersom den omfattar i princip halva raden och inte bygger på något citat. 

 

                                                           
78 Mason, You Are a Priest, 179-180. 

79 Så Mason, You Are a Priest, 182-183. 

80 Horton, Melchizedek Tradition, 168. 
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2:14 Och till sin hjälp (har han) alla [rättfärdiga] gudar s[om --] alla är Guds söner 

 

2:14 säger att gudarna ska vara till hans hjälp. Det är mycket troligt att ”hans” i detta 

sammanhang syftar på Melkisedek, men det är inte helt säkert eftersom versen innan är 

skadad. Dock verkar det rimligt med tanke på att det i början av 2:13 är Melkisedek som är 

subjekt och agerar hämnare. 

 

2:15 Detta är [fred]ens dag som sades [--] i profeten [Jesa]jas [hand], som han sade: ”[Hur] 

härlig” 

2:16 är budbärarens fötter på berget när han för fram proklamationen om fred. Han för [fram 

goda nyheter] han förkunnar befrielse. Han s[]äger till Sion – din Gud är [kung].” (Jes 52:7)  

2:17 Dess tolkning: Bergen, de är profeterna, de [--] åt varje [--] 

2:18 Och budbäraren är d[en] som är smord av And[en], som Dan[iel säger om honom: ”tills 

den smorde ledaren är det sju veckor” (Dan 9:25). Och budbäraren]  

2:19 Gott, som förkunn[ar frälsning], han som det har skrivits om [--] 

2:20 Att tröst[a] de s[örjande: Tolkning:] att ge insikt i all evi[ghets] slut 

 

2:15-20 talar om segerns dag och om budbäraren som kommer med budskapet om denna 

seger utifrån Jes 52:7. Budbäraren sägs sedan vara den som är smord av anden. Jes 52:7 

användes tidigt som en messiansk text.81 Eventuellt kan den smorde budbäraren i 11Q13 syfta 

på Melkisedek. Men texten är inte alls tydlig i om så är fallet. Sista gången Melkisedek nämns 

i den icke-restaurerade texten är i 2:13.  

 

2:24 [hela församlingen av de rättfärdiga sönerna, de] som har rest upp förbundet de som 

vägrar/undviker att gå på folkets [v]äg. Och din Gud är 

2:25 [-- Melkisedek som ska rädda dem från] Belials ha[nd] och som har sagt: ”Ni ska låta 

vädursh[ornen] gå igenom (blåsa) [i]  hela [la]ndet.” (3 Mos 25:9). 

 

Även i 2:25 finns en rekonstruktion av texten som berör Melkisedek. Denna rekonstruktion 

lyder: ”Melkisedek som ska rädda dem från…”. Den text som finns på fragmentet nämner 

                                                           
81 Så Fitzmyer, ”Further light”, 30. Fitzmyer nämner resonemanget även på sidan 40. 



Rikard Grenehed  Melkisedek och Kristus 

36 
 

Belial. Troligtvis bygger rekonstruktionen på en tolkning av 2:13. Men eftersom även 2:13 är 

rekonstruerad så blir rekonstruktionen i 2:25 mer osäker. Skulle man ändå välja att följa 

rekonstruktionen i 2:25 och läser den direkt efter 2:24 så blir resultatet ”Din gud är Melkisedek 

som ska rädda dem från Belials hand…”. Är den läsningen korrekt skulle det innebära att 

Melkisedek räknas som en gud (~yhla). Rekonstruktionen måste ändå anses mycket osäker, 

dels beroende på att den bygger på en annan rekonstruerad text, dels beroende på att det är 

ett relativt långt avsnitt som har rekonstruerats. Paul A. Rainbow har svårt att acceptera att 

Melkisedeks namn läggs in på rad 24-25, även om många forskare utan problem tar med det. 

Det troliga är, menar Rainbow, att ”Din Gud” helt enkelt syftar på Gud.82 

 

Eric F. Mason sammanfattar bilden av Melkisedek i 11Q13 på följande sätt: 

 

”In summary, 11QMelchizedek presents Melchizedek as a heavenly, eschatological figure 

in the service of God. He will delivers the righteous on God’s behalf and will execute 

judgment on Belial and his lot. Also, Melchizedek will make atonement for those of his 

own lot.”83 

 

Det är alltså troligt att 11Q13 säger att Melkisedek ska föra tillbaka dem som är hans arvedel 

och att dessa ska få frihet förkunnad för sig, frias från sin synd och få försoning. Melkisedek 

har också en armé som kan vara Guds heliga folk. Han kan ha en prästfunktion och därmed 

förmedla Guds försoning till folket. Det är också möjligt att Melkisedek räknas som en 

gudomlighet (~yhla) och att han finns med för att döma, skaffa Gud hämnd och verkställa 

domen över Belial. 

 

3.4. Melkisedeks identitet 

Efter att ha gått igenom texten och analyserat vilka funktioner Melkisedek har där, följer här 

några olika möjliga tolkningar av vem Melkisedek skulle kunna vara: 

 

                                                           
82 Rainbow, ”Melchizedek as a Messiah”, 193. 

83 Mason, You Are a Priest, 185. 
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Den historiske Melkisedek  

Den första och kanske naturliga tolkningen är att det skulle handla om den Melkisedek som 

det står att läsa om i 1 Mos 14. Detta är dock inte så troligt eftersom 11Q13 handlar om 

framtiden. 1 Mos 14 beskriver Melkisedek som en historisk person även om Melkisedek där 

inte finns med i någon släkttavla. Frågan är om författaren till 11Q13 överhuvudtaget kände 

till texten från 1 Mos 14, med tanke på att det inte finns några andra kopplingar till 1 Mos 14 

förutom namnet. Det är ändå troligt att författaren till 11Q13 kände till den bibliska 

Melkisedek utifrån att det i 11Q13 citeras så pass många gammaltestamentliga texter och 

utifrån att en text från tredje Mosebok tycks vara huvudtexten som utläggs. Anders Aschim 

menar att det är troligt att 11Q13 2:7-8 beskriver försoningsdagen och översteprästens roll i 

samband med denna. Detta skulle göra att 1 Mos 14:18-20 och Ps 110:4 mycket väl kan ha 

utgjort en grund för uppfattningen om Melkisedek i 11Q13.84 Detta visar sig dock inte på något 

annat sätt i texten. Därför är det troligt att författaren till 11Q13 kände till 1 Mos 14, men att 

den inte utgjorde en intertext till 11Q13 på annat sätt än att namnet Melkisedek hämtades 

därifrån. 

 

Den eviga prästen Melkisedek 

Det handlar om den Melkisedek som det talas om i Ps 110:4. Även om Ps 110:4 nog har 1 Mos 

14 som grund för sin text, så finns möjligheten att Melkisedek i Ps 110:4 kan uppfattas som en 

evig varelse.85 11Q13 nämner visserligen inte Melkisedek som evig, men han tycks vara en 

himmelsk varelse.  

Aschim anser att det finns likheter mellan 11Q13 och Ps 110 på så sätt att den ”du” som nämns 

i Ps 110 har en position nära Gud i himlen (Ps 110:1, jfr 11Q13 2:9-14), han regerar från Sion 

(Ps 110:2, jfr 11Q13 2:23-25), han är involverad i en strid (Ps 110:1,3, 5-6, jfr 11Q13 2:13-14), 

och i dom (Ps 110:6, jfr 11Q13 2:13-14).86 Aschim går dock för långt när han visar på likheter 

mellan 11Q13 och Ps 110 eftersom han jämför Melkisedek i 11Q13 med den som kallas ”du” i 

Ps 110. Den som kallas ”du” i Ps 110 är ju uppenbarligen inte Melkisedek eftersom personen 

ifråga jämförs med Melkisedek i Ps 110:4. I Ps 110 är det snarast JHWH, eller möjligen Herren 

                                                           
84 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 139-140. 

85 Collins, ”Powers”, 19. 

86 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 136. 
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(yn"doa])  som både dömer och genomför domen, och inte Melkisedek. Därför passar inte heller 

Ps 110 in som intertext till 11Q13. 

 

En etymologisk Melkisedek 

Den etymologiska Melkisedek är en person som får namnet beroende på betydelsen namnet, 

utan att det har något med den bibliska personen att göra.87 Ett argument som stöder denna 

teori är att när man i Qumran skriver om Melkisedek som historisk person skriver man ihop 

namnet qdcyklm (Genesisapokryfen), men när man talar om en icke-biblisk Melkisedek 

skriver man istället som två ord med ett mellanrum:  qdc yklm.88 Skulle detta vara fallet skulle 

det aktuella namnet ha betydelsen ”rättfärdig kung” eller ”min kung är rättfärdig”. Eftersom 

det i bibeln finns många personer som har namn med någon typ av innebörd så är det rimligt 

att tänka sig att denna person i 11Q13 också skulle ha det.89 Om så är fallet skulle Melkisedek 

i 11Q13 kunna vara en mänsklig kung, eftersom det vanligtvis är människor som får 

beteckningen ”kung”.  

 

En mänsklig messias 

Paul A. Rainbow menar att Melkisedek i 11Q13 är en mänsklig, kunglig messias.90 Rainbow 

menar att när det citeras ord om Gud så syftar det på Gud och ingen annan.91 Denna tolkning 

får svårigheter när det gäller syntaxen i 11Q13. Det är svårt att få framförallt 11Q13 2:10 som 

talar om ~yhwla att handla om någon annan än Melkisedek. 

 

                                                           
87 Gareth Lee Cockerill, The Epistle to the Hebrews. (The New International Commentary on the New Testament. 

Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012), 299, not 14. Cockerill hänvisar också till Rainbow 

och Manzi som han menar också ha uppfattningen att 11Q13 inte skriver om den bibliska Melkisedek. 

88 Cockerill, The Epistle, 299, not 14. 

89 Jean Carmignac, “Le document de Qumran sur Melkisédeq”. Revue de Qumrân 7 no 3 D (1970): 343-378, här 

368-369. 

90 Rainbow, ”Melchizedek as a Messiah”, 181. 

91 Rainbow, ”Melchizedek as a Messiah”, 182. 
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En symbolisk eller allegorisk Melkisedek 

Denna tolkning presenteras av Jean Carmignac som ett möjligt tolkningsalternativ. Namnet 

Melkisedek ser tillbaka på den bibliska Melkisedek men syftar här på en ”ny” Melkisedek, 

ungefär som Johannes döparen uppfattades som den Elia som skulle komma (Matt 11:13-14), 

eller att vissa trodde att Jesus var Elia (Joh 1:21, 25).92 Denna tolkning skulle kunna kombineras 

med tolkningen av en mänsklig messias eller den etymologiska Melkisedek.93 

 

Ärkeängeln Mikael 

Eftersom det finns vissa likheter med texter som talar om Mikael skulle man kunna tänka sig 

att texten helt enkelt handlar om ärkeängeln Mikael, men med namnet Melkisedek.  

Aschim tänker sig att Melkisedek kan identifieras med ärkeängeln Mikael, en himmelsk 

överstepräst och skyddsängel över Israel.94 Han kan ses som Guds vicekung. Han har samma 

position som ljusets ande i 1QS III-IV och Mikael i 1QM.95  

     García Martínez menar att Melkisedek kan jämföras med Ljusets prins (1QS 3:20; CD 5:18; 

1QM 13:10) och Mikael (1QM 17:6-7).96 Ljusets prins tycks vara den som styr över de 

rättfärdiga, medan mörkrets ängel styr över de orättfärdiga. Båda är skapade av Gud (1QS 

3:20-25). Gud utsåg sedan gammalt Ljusets prins att assistera folket (1QM 13:10). Mose och 

Aron sägs stå i kraften av Ljusets prins (CD 5:18). 

 

Även Delcor anser att Melkisedek som himmelsk varelse i 11Q13 uppenbarligen ska 

identifieras med Mikael, som också framställs som himmelsk varelse i 1QM 17:8.97 

                                                           
92 Carmignac, ”Le document”, 367. 

93 Se Carmignac (“Le document”, 369), som ser en kombination av den symboliska och den etymologiska 

Melkisdekek som trolig. 

94 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 133. Här är Aschim otydlig om detta är hans egen uppfattning, eller den som 

han anser vara den gängse uppfattningen? Oavsett så anser han att den är rimlig. 

95 Aschim, ”Melchizedek and Jesus” 137. 

96 García Martínez, Qumran Cave 11, 222. 

97 Delcor, ”Melchizedek from Genesis” 125. Detta var också den första uppfattningen som Van der Woude 

presenterade i samband med att han publicerade 11Q13 första gången (se Rainbow, ”Melchizedek as a 

Messiah”181, som hänvisar till Van der Woude, ”Melchisedek als himmlische Erlösergestalt” 1965. 367-372. Det 

är rent av denna uppfattning som ses som den allmänna uppfattningen. Se exempelvis George J. Brooke, 
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Melkisedek, menar han, framträder som en eskatologisk frälsare med ett arv. Han är den som 

ska föra tillbaka dem som befinner sig i exil och han ska förkunna befrielse för dem och soning 

för deras synd.98 Han är en himmelsk varelse som står i Guds församling för att döma bland 

de himmelska. Han deltar också i Guds hämnd.99 

 

Skulle detta stämma så skulle framförallt Daniels bok och 1QM 17 kunna utgöra intertexter till 

11Q13. Daniel framställer Mikael som furste över Israels folk och 1QM 17 nämner att Mikael 

är upphöjd bland gudarna. Dock används inte samma terminologi i dessa texter som i 11Q13.  

 

Men är det rimligt att jämställa Melkisedek i 11Q13 med Mikael bara utifrån att de tycks ha 

liknande roller? Visst är det väl möjligt att den som skrev 11Q13 kan ha sett dessa två gestalter 

som två olika, även om de hade liknande roller? 2 Hen 72 skiljer tydligt mellan de båda då 

texten säger att Mikael hämtade Melkisedek till Edens lustgård. Att påstå att Melkisedek och 

Mikael är samma person är att förminska den andliga världen. Frågan är också varför 11Q13 

benämner honom som Melkisedek och inte som Mikael? 

 

Både människa och gud 

Crispin Fletcher-Louis argumenterar emot uppfattningen att Melkisedek skulle vara 

densamme som Mikael och presenterar en Melkisedek som är både mänsklig och gudomlig. 

Han har tre argument för att man inte bara ska se Melkisedek om en gudomlig gestalt:100 1. 

Valet av namnet Melkisedek visar på att författaren vill ge en anknytning till den historiska 

gestalten i 1 Mos 14 och Ps 110:4. Den tid när denna skrift skrevs var det knappast troligt att 

någon skulle se Melkisedek som en helt gudomlig varelse. 2. Det finns inte heller några bevis 

från den tiden på att man såg Melkisedek som en övermänsklig ängel. Även om 2 Hen talar 

om en delvis gudomlig Melkisedek så föds han ändå av en mänsklig moder. Han ska snarast 

ses som en gudomlig människa. 3. Att Melkisedek fungerar som en präst talar för att han är 

                                                           
“Melchizedek (11QMelch)” i Anchor Bible Dictionary, vol. 4 (Red. D. N. Freedman. New York: Doubleday,1992), 

687-688; Harold W. Attridge, Hebrews (Hermenia. Philadephia: Fortress Press, 1989), 193. 

98 Delcor, ”Melchizedek from Genesis”, 124. 

99 Delcor, ”Melchizedek from Genesis”, 125. 

100 Fletcher-Louis, All the Glory, 216-218. 
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en gudomlig människa snarare än en ängel. Fletcher-Louis förslag bygger alltså på att 1 Mos 

14, Ps 110 och 2 Henok skulle utgöra intertexter till 11Q13. Mot detta förslag kan sägas att det 

inte nödvändigtvis behöver vara så att författaren ville göra en koppling till den bibliska 

Melkisedek, något som Cockerill har visat utifrån sättet att skriva namnet.101 Det är inte heller 

helt tydligt att Melkisedek i 11Q13 fungerar som präst. Inte heller kan det ses som troligt att 

en människa skulle stå i gudaförsamlingen för att döma (11Q13 2:10). 

 

En unik himmelsk frälsargestalt 

Denna tolkning bygger på att den Melkisedek som återfinns i 11Q13 är en himmelsk 

frälsargestalt som heter Melkisedek och inte ska identifieras med någon frälsargestalt med 

annat namn. Det skulle då vara möjligt, men inte nödvändigt, att koppla det till den förste 

Melkisedek som nämns i 2 Henok.  

 

James R. Davila har gjort en indelning med fem olika sorter av frälsargestalter.102 Han menar 

att Melkisedek i 11Q13 är en upphöjd patriark, en ärkeängel som inte har någon egentlig 

koppling till ett mänskligt ursprung.103 En upphöjd patriark är för Davila en figur från Israels 

förgångna som har förhärligats till en övermänsklig (superhuman) position. En position som 

kan kallas för ”gudar” eller ”änglar”.104  

 

Melkisedek som en frälsargestalt jämställd med JHWH 

Eftersom det i texten skulle kunna vara möjligt att Melkisedek kallas för Gud (la) (2:11) och 

han dessutom utför domen som i vissa psaltarpsalmer åligger Gud (Ps 7:8-9; 82:1), skulle det 

                                                           
101 Cockerill, The Epistle, 299, not 14. Se även ovan under rubriken ”En etymologisk Melkisedek”. 

102 James R. Davila, “Of Methodology, Monotheism and Metatron” i The Jewish Roots of Christological 

Monotheism: Papers from the St. Andrews Conference on the Historical Origins of the Worship of Jesus. Red. 

Carey C. Newman et al. Leiden: Brill 1999), 3-18, här 4-6. Davila delar i denna artikel in frälsargestalter i fem 

kategorier, där han placerar in Melkisedek bland ”Ideal figures”, en kategori som syftar på tidiga bibliska 

karaktärer som placeras in i framtiden som ideala figurer. Han framhåller också att enstaka figurer kan höra 

hemma i flera av kategorierna (Davila, ”Of Methodology”, 5-6). 

103 Davila, ”Melchizedek the ”Youth””, 251. 

104 Davila, ”Methodology”, 5.  
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vara möjligt att påstå att Melkisedek är JHWH själv.105 Men även här kan man fråga sig varför 

författaren skulle benämna Gud själv med namnet Melkisedek som ju förknippades med en 

historisk person? 

Det ser inte ut som att det finns något exempel i övrigt att någon ängel eller liknande skulle 

stå på samma nivå som JHWH, eller ”den högste”. Även om det finns änglar som står på högre 

nivå än andra så är Gud, generellt sett i Dödahavsrullarna, ensam på tronen. Det finns ingen 

mer central eller helig princip än att Gud är den ende (5 Mos 6:4).106 

 

Slutsats 

Davila har valt att göra en indelning med fem olika typer av frälsargestalter.107 Men att med 

säkerhet dela in en judisk änglahierarki som var aktuell under andra templets tid låter sig inte 

göras, eftersom det skiljer sig mellan olika texter hur en sådan hierarki skulle kunna se ut. 

Därför är det också svårt att med säkerhet placera in den Melkisedek som återfinns i 11Q13 

på en passande plats. Den del av 11Q13 som finns bevarad anknyter inte till någon annan känd 

tradition kring Melkisedek. Det som går att säga om Melkisedek i 11Q13 är att han tycks vara 

en gudomlig gestalt som utför uppgifter som en med stor auktoritet, som att förmedla 

försoning, döma, hämnas och skaffa Gud rätt. Det är troligt att författaren till 11Q13 kände till 

den bibliska Melkisedek, men att det i första hand är namnet som är viktigt för författaren. 

Vilka texter som skulle kunna utgöra intertexter till bilden av Melkisedek i 11Q13 är svårt att 

avgöra.  

 

 

                                                           
105 Aschim, (”Melchizedek and Jesus” 134-135) presenterar denna teori som kommer från Franco Manzi (Manzi, 

Franco. Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a Qumran. Rome: Pontificio Ist Biblico, 1997). Manzis 

text har dock inte gått att studera eftersom den inte gått att få tag på i Sverige och dessutom är skriven på 

italienska. Manzis tes nämns även hos Mason, You Are Priest, 69, 188-190. 

106 Collins, ”Powers”, 9, 27; Wassén, ”Angels”, 527. 

107 Se under rubriken “En unik himmelsk frälsargestalt” ovan. 
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4. Melkisedek och Jesus i Hebreerbrevet 

Detta kapitel har till uppgift att studera Melkisedek och Jesus i Hebreerbrevet och bedöma om 

11Q13 kan ha påverkat Hebreerbrevets författare när det gäller dessa två personer. 

Hebreerbrevet dateras någonstans mellan 50 och 100 v.t.108 

 

4.1. Melkisedek i Hebreerbrevet 

Att Melkisedek finns med i Hebreerbrevet är i första hand för att ge ett skriftstöd för Kristus 

som överstepräst. För att visa på detta är 1 Mos 14:18-20 och Ps 110:4, där Melkisedek 

beskrivs som präst, viktiga.109 

     Ordet överstepräst (avrciereu,j) nämns i Hebr 2:17; 3:1; 4:14, 15; 5:1, 5, 10; 6:20; 7:26, 27, 

28; 8:1, 3; 9:7, 11, 25; 13:11. (understrukna syftar på Jesus som överstepräst, övriga på 

”vanliga” överstepräster eller Melkisedek).  

     Temat med Jesus som överstepräst inleds i 2:17 där det nämns att Jesus måste bli människa 

för att kunna försona människorna. Den som förmedlade försoning till Israels folk var 

översteprästen som en gång per år gick in i det allra heligaste för detta ändamål. Två versar 

senare (3:1) nämns Jesus igen som överstepräst. Det är inledningen till jämförelsen mellan 

Jesus och Mose, Mose som var bror till den förste översteprästen, Aron. Kapitel 4:14-15 talar 

återigen om Jesus som överstepräst. Här framhålls han som en stor överstepräst (avrciere,a 

me,gan), en som har stigit upp till himlarna. Men han lyfts också fram som en som varit som vi, 

men utan synd. Återigen lyfts alltså fram att han har varit människa. Läser man även vers 16 

framgår det att författaren anser att Jesus fortfarande är verksam som överstepräst och att 

det går att få förbarmande och hjälp. 

 

I 5:5 jämförs Jesus med Aron. Ingen av dem hade tagit sig värdigheten som präst utan istället 

fått den av Gud. Sedan ges två textcitat från Gamla testamentet som appliceras på Jesus, 

nämligen Ps 2:7 och Ps 110:4.  Den senare texten innehåller namnet Melkisedek som här för 

                                                           
108 Attridge, Hebrews, 8; Cockerill, The Epistle to the Hebrews, 40-41. Vissa menar dock att man bör datera 

brevet till före år 70. Så Paul Ellingworth, The Epistle to the Hebrews (The New International Greek Testament 

Commentary. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993), 33.  

109 Cockerill, The Epistle to the Hebrews, 51.  
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första gången nämns i Hebreerbrevet. Syftet tycks vara att visa på att Jesus har blivit kallad till 

präst och möjligen också att visa att kallelsen gäller för evigt. Han blev genom sitt lidande en 

präst som ger evig frälsning (5:9), av Gud kallad till överstepräst, av Melkisedeks ordning 

(5:10). 5:11 avbryter resonemanget med hänvisning till att brevets mottagare har svårt att 

förstå. Enligt författaren finns mer att säga. Här används också uttrycket o` lo,goj som skulle 

kunna syfta på Jesu översteprästskap.110 

 

Hebr 6:20 återupptar tanken på Jesus som överstepräst enligt Melkisedeks ordning. Denna 

gång är fokus att Jesus har öppnat vägen till det allra heligaste. När Melkisedek sedan blir 

fokus i kapitel sju, så visar det avsnittet att Melksedek ses som en mycket upphöjd person. 

Han är större än Abraham och därmed större än alla levitiska präster. Syftet tycks vara att 

upphöja Melkisedek. Detta visar sig exempelvis genom att författaren inte nämner att 

Melkisedek gav Abraham bröd och vin.111  

 

Kapitel sju i Hebreerbrevet är den text där Melkisedek presenteras på ett tydligt sätt. Det 

börjar med 7:1 där han presenteras som kung i Salem och att han är präst åt Gud den högste 

(i`ereu.j tou/ qeou/ tou/ ùyi,stou). Detta är helt klart en koppling till 1 Mos 14:18. Här finns inte 

någon tanke på att ”Gud den högste” skulle syfta på någon annan än Israels Gud. Därför är det 

rimligt att Hebreerbrevets författare följer samma tradition som Filon (De Abr 235; Leg All III 

79) och Josefus (JW 6:438) är det gäller förståelsen av ”Gud den högste” i 1 Mos 14: 18.112  

 

Hebr 7:1, 6-7 berättar att Melkisedek välsignade Abraham och vill med detta visa på att 

Melkisedek var större än Abraham.  

 

Enligt Hebr 7:2, 4-10 gav Abraham tionde av allt till Melkisedek. Den hebreiska texten i 1 Mos 

14:20 är inte tydlig vem det är som ger tionde till vem. Men Hebreerbrevets författare följer 

samma tradition som framkom också hos Filon och Josefus, att det var Abraham som gav 

tionde till Melkisedek. Här betonas också att detta innebar att Abraham var ringare än 

                                                           
110 För den sista tanken, se Cockerill, The Epistle to the Hebrews, 254-255. 

111 Cockerill, The Epistle, 296-297. 

112 Se avsnittet om Filon och Josefus ovan. 
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Melkisedek och att det kommande israelitiska prästerskapet genom Abraham som ofödda 

hade varit med och gett tionde till Melkisedek (7:9-10). 

 

Hebr 7:2 ger en förklaring av vad namnet Melkisedek betyder. Författaren säger att namnet 

Melkisedek betyder basileu.j dikaiosu,nhj, det vill säga ”rättfärdighetens konung”. Josefus har 

ett liknande uttryck, när han skriver basileu.j di,kaioj (rättfärdig kung) (Ant 1:180). Båda 

varianterna bygger på hebreiskans qd,c,-yKil.m ;. 

 

Hebr 7:2 menar att eftersom Melkisedek var kung i Salem var det detsamma som att han var 

fredskonung (basileu.j Salh,m( o[ evstin basileu.j eivrh,nhj). Hebreerbrevsförfattaren väljer alltså 

att inte göra någon geografisk koppling, utan istället en etymologisk, precis som Filon i Leg All 

III 79. Detta skiljer sig istället från Josefus och Genesisapokryfen som båda förklarar att Salem 

är detsamma som Jerusalem. 

 

Hebr 7:3 säger att Melkisedek inte har någon släkttavla, avgenealo,ghtoj och att han förblir präst 

för alltid (ìereu.j eivj to. dihneke,j). Detta nämns inte i Första Moseboken, utan bygger istället 

på det som inte står där, nämligen att Melkisedek inte nämns i någon släkttavla. Frågan är vad 

som menas i 7:3 med att Melkisedek är präst för alltid? Det finns inte några direkta bevis på 

att man på den tiden trodde på en himmelsk Melkisedek.113 Kopplingarna i texten för övrigt 

görs till den historiske Melkisedek som mötte Abraham. Melkisedek kan ju inte ha varit en 

överstepräst för alltid, eftersom Jesus senare sägs vara det (7:24-25). Skulle båda vara eviga 

himmelska överstepräster så blir det en kollision.114 Aschim menar att Hebreerbrevets 

författare ser Melkisedek i Ps 110:4 som någon typ av himmelsk varelse, eftersom han 

uttryckligen säger att Melkisedek lever för alltid (Hebr 7:3, 8, 16-17, 24) och att 

Hebreerbrevets författare därför tycks tolka psaltartexten bokstavligt.115 Det finns dock inget 

i texten som antyder att Melkisedek skulle vara någon slags konkurrent till Jesus, genom att 

båda skulle vara himmelska överstepräster.116 Melkisedek, som han beskrivs i 1 Mos 14 blir en 

                                                           
113 Cockerill, The Epistle, 304. 

114 David L. Allen, Hebrews (The New American Commentary. Nashville: B & H Publishing Group, 2010) 413. 

115 Aschim, ”Melchizedek and Jesus” 138-139. 

116 Cockerill, The Epistle, 302. 
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föraning om den evige Jesus som skulle komma, utifrån att Melkisedek inte hade någon 

släkttavla. Han passade inte in i de släkttavlor som gällde för de levitiska prästerna. På samma 

sätt var det med Jesus, som inte heller var av prästerlig ätt. Melkisedek beskrevs vara för alltid 

präst, kanske för att betona den fortsatta prästerliga statusen.117 Det sägs längre fram i Hebr 

7:3 att Melkisedek ”gjordes lik Guds son” (avfwmoiwme,noj de. tw/| uìw/| tou/ qeou/). Melkisedek ska 

därför snarast ses som en typologi som pekar på Jesus.118 

 

Vissa forskare argumenterar för att Hebreerbrevets författare hade kontakt med 

qumranrörelsen antigen via personliga kontakter eller via deras skrifter. Mathias Delcor utgår 

från forskare som redan innan 11Q13 publicerades hävdade att Hebreerbrevet skrevs till 

kristna som hade sin bakgrund hos Qumran. Det Delcor lyft fram från dessa är att 

Hebreerbrevet påminner om qumranrörelsen genom gemensamma intresseområden, 

apologetisk orientering och läromässig bakgrund. Delcor tycker att argumentet blir ännu 

starkare när 11Q13 har kommit med sin beskrivning av en eskatologisk Melkisedek, en bild 

som qumranrörelsen måste haft klar för sig. Han medger dock att författaren inte nämner 

något om denna bild av Melkisedek.119 Även Carmignac menar att hebreerbrevets författare 

har haft någon typ av kontakt med personer eller texter från Qumran.120 Det kan visserligen 

finnas stöd för påverkan från esseerna, men det innebär inte nödvändigtvis att 11Q13 skulle 

ingå som en av de texter som har påverkat Hebreerbrevet.  

 

Fred L. Horton har en teori om att Hebreerbrevet använder Melkisedek för att han var den 

förste prästen som nämns i bibeln. Anledningen till att han inte nämner Jetro/Reguel skulle 

vara för att Melkisedek nämns före.121 Ingenting nämns dock i Hebreerbrevet om att 

                                                           
117 Attridge, Hebrews, 191. 

118 Allen, Hebrews, 414. 

119 Delcor, ”Melchizedek from Genesis”, 126-127. Forskarna Delcor hänvisar till är Y. Yadin, ”The Dead Sea Scrolls 

and the Epistle to the Hebrews”, Scripta Hierosolymitana IV, Jerusalem 1958, 36-53, och C. Spicq, “L’Epître aux 

Hébreux, Apollos, Jean-Bapiste, les Hellénistes et Qumran”, Revue de Qumran 1959, 365-390.  

120 Carmignac, ”Le document” 377-378. 

121 Horton, Melchizedek Tradition, 153-154, 159-160, 170.  
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Melkisedek var den förste prästen. Det tas inte upp som ett argument.122 Hebreerbrevet 

använder sig av Ps 110:4 för att visa på Melkisedeks storhet. Någon text som Ps 110:4 

förekommer inte när det gäller Jetro/Reguel och inte heller när det gäller det aronitiska 

prästerskapet. Ps 110:4 appliceras i Hebreerbrevet på Jesus. Melkisedek används i 

Hebreerbrevet framförallt för att visa på att Jesus är överlägsen det aronitiska prästerskapet.  

 

4.2. Jesus i Hebreerbrevet jämförd med Melkisedek i 11Q13 
 

Uppsatsen inleddes med ett citat av Geza Vermes, där han menade att 11Q13 ger värdefullt 

ljus över Melkisedek i Hebreerbrevet, men också över det messianska begreppet i Nya 

testamentet. Eftersom det inte finns utrymme här för en undersökning av Nya testamentet i 

sin helhet, fokuseras istället på Hebreerbrevets bild av Jesus och dess eventuella påverkan av 

11Q13. Om 11Q13 inte är en intertext till Hebreerbrevets bild av Melkisedek, kan den ändå 

vara en intertext till Hebreerbrevet när det gäller Jesus? 

 

Om Jesus sägs i Hebreerbrevet att Gud har talat genom honom (1:2), han ska ärva allt (1:2), 

genom honom skapades världen (1:2), han är utstrålningen av Guds härlighet (1:3), han är en 

avbild av Guds väsen (1:3), han har renat oss från synden (1:3) han var apostel och 

överstepräst (Hebr 3:1), han blev människa (2:14), och han besegrade djävulen genom att dö 

(2:14), Han har stigit upp till himlarna (4:14), han fick lida fast han var son (5:7-9), han blev 

korsfäst (6:6), han blev överstepräst genom sin död (6:20),123 han är av Judas stam (7:14), han 

kan vädja för dem som närmar sig Gud eftersom han alltid lever (7:24), han var en sådan 

överstepräst som vi behöver (7:26), han sitter på Guds högra sida (1:3, 13; 8:1; 10:12; 12:2) 

och väntar på att fienderna ska läggas som en fotpall under honom (10:13) han har kommit 

med ett nytt förbund (8:13; 9:15; 12:24), och vunnit befrielse för oss med sitt eget blod (9:12), 

han har utplånat synden genom att offra sig själv (9:26), han ska komma tillbaka för att rädda 

dem som väntar på honom (9:28), han har med sitt offer fullkomnat alla (10:14), han ska råda 

över Guds hus (10:21), han är trons upphovsman och fullkomnare (12:2), han är densamme 

                                                           
122 Joseph A. Fitzmyer,”The Melchizedek Tradition, a Review”, Catholic Biblical Quarterly, 39 (July 1977): 436-438, 

här 437. 

123 Förutsatt att man tolkar participet geno,menoj i 6:20 temporalt eller kausalt. 
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igår, idag och i evighet (13:8), han har blivit uppväckt från det döda (13:20). För övrigt 

appliceras ett antal gammaltestamentliga texter på honom, framförallt i kapitel ett.  

 

Frågan är om det går att se likheter mellan Melkisedek i 11Q13 och Jesus i Hebreerbrevet? 

Vissa menar att det gör det. Fred Horton lyfter fram följande likheter mellan Melkisedek i 

11Q13 och Kristus i Hebreerbrevet:124 

1. Båda är eskatologiska och återlösande figurer. 

2. Båda är upphöjda i himlen. 

3. Båda försonar synder. 

4. Båda besegrar krafter som motsätter sig Gud.  

5. Båda kommer med ett löfte om en ny tid.  

 

11Q13 har en beskrivning av Melkisedek som helig krigare. Denna aspekt av Melkisedek finns 

inte i Hebreerbrevet. Däremot anser Anders Aschim att det finns vissa likheter mellan den 

heliga krigaren i 11Q13 och Jesus i Hebreerbrevet, speciellt om man läser Hebr 2:10-18. På 

följande sätt kan man, enligt Aschim, se likheter:125 

1. Hebr 2:14 beskriver en konflikt med djävulen, en konflikt som påminner om den 

Melkisedek har med Belial i 11Q13 2:12-14. 

2. Hebr 2:15 talar om slaveri och befrielse. En liknande tankegång kan man se i samband 

med exil och jubelår i 11Q13 2:4-6. 

3. Hebr 2:17 har som mest språkliga likheter med 11Q13. Här introduceras 

översteprästtemat i Hebreerbrevet. Här betonas att han ska försona folket. Detta kan 

liknas vid 11Q13 2:8 där Melkisedek tycks ha samma roll.  

     Aschim menar att även om Hebreerbrevet i 2:10-18 inte nämner Melkisedek så kan den 

mycket väl ha 11Q13 som bakgrund. Många anser att Hebr 2:17-18 är en viktigt bas för 

fortsättningen av brevets argumentation.126 Ashim kontrasterar också detta med att visa på 

att Hebr 2:10-18 också är viktig eftersom den lyfter fram en viktig motsats mellan Melkisedek 

                                                           
124 För följande punkter, se Horton, Melchizedek Tradition, 167. 

125 För det följande, se Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 140-141. 

126 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 142. 
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i 11Q13 och Jesus, nämligen att Jesu inkarnation, lidande och död lyfts fram som viktiga 

aspekter för Jesu gärning. Något sådant finns inte med i 11Q13.127  

 

En annan likhet är bruket av gammaltestamentliga texter för att applicera gudsnamn på 

Melkisedek respektive Jesus. Det ~yhwla som fungerar som ett singular om Melkisedek i 

11Q13 2:9-11 är ett citat från Ps 82:1 där det syftar på Gud. Ett liknande sätt att använda 

Psaltaren finns i Hebr 1:8-9, där ò qeo.j appliceras på Kristus, trots att det är ett citat från Ps 

45:7 som talar om Gud (~yhil{a /).128 Båda texterna använder alltså ~yhil{a / om någon annan än 

Gud. Detta innebär dock inte att Hebreerbrevets författare skulle ha fått detta från 11Q13. I 

så fall hade denne troligtvis använt samma bibeltext.  

 

Även om man kan se vissa likheter mellan Melkisedek i 11Q13 och Jesus i Hebreerbrevet så är 

det inte säkert att Hebreerbrevets författare kände till 11Q13. Om författaren till 

Hebreerbrevet kände till 11Q13 är det troligt att denne skulle ha haft som fokus att 

kontrastera Melkisedek som finns i 11Q13 med Jesus. Men det görs inte.129 Alternativt kunde 

man tänka sig att författaren skrev för att komplettera den bild som ges av Melkisedek med 

det som Jesus gjorde under sitt liv, men då borde det gjorts en tydlig koppling mellan Jesus 

och Melkisedek som visade att de är samma person. Inte heller detta sker i Hebreerbrevet.  

 

Om nu inte 11Q13 kan anses vara en intertext när det gäller Jesus i Hebreerbrevet kan man 

fråga sig vilka texter som istället kan vara det?  

 

Psaltaren citeras totalt 18 gånger i Hebreerbrevet.130 Speciellt viktig tycks Ps 110 vara. Det är 

en text som citeras eller anspelas på många gånger när det handlar om Jesus. Att Jesus är präst 

för evigt efter Melkisedeks sätt (Ps 110:4) citeras eller anspelas på, på olika sätt fem gånger i 

brevet (5:6, 10; 6:20; 7:17, 21). Att Jesus sitter på Guds högra sida (Ps 110:1) finns också med 

                                                           
127 Aschim, ”Melchizedek and Jesus”, 143. 

128 Horton, Melchizedek Tradition, 167-168.  

129 Horton, Melchizedek Tradition, 169.  

130 Allen, Hebrews, 84. Allen rapporterar att det finns 38 citat från Gamla testamentet och kanske 55 anspelningar 

på gammaltestamentliga texter. 
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fem gånger (1:3, 13; 8:1; 10:12-13; 12:2). Att författaren gör en messiansk tolkning av Ps 110 

blir därför tydligt. Det är också tydligt att Ps 110 är en mycket viktigt psalm för författaren, 

speciellt med hänseende på Jesus och hans roll. Därför är det rimligt att se Psalm 110 som en 

viktig intertext för Hebreerbrevets författare är det gäller Jesus. För övrigt används ett flertal 

andra gammaltestamentliga texter och även kristna traditioner kring Jesus. 

 

 

5. Slutsatser och sammanfattning  

De frågeställningar som har legat till grund för denna uppsats är:  

 

 Vilken identitet och roll har Melkisedek i 11Q13? 

 Vilka texter om Melkisedek och frälsargestalter kan ha påverkat bilden 

av Melkisedek i 11Q13? 

 Har Hebreerbrevets författare påverkats av 11Q13 när det gäller synen på Melkisedek 

eller Kristus? 

 Om så är fallet: På vilket sätt visar sig denna påverkan? 

 

Denna uppsats har kommit fram till att Melkisedek i 11Q13 är en unik himmelsk gestalt som 

har till uppgift att förmedla försoning från Gud, vara med att döma och utföra Guds hämnd. 

Även om de gammaltestamentliga texterna om Melkisedek troligtvis inte var okända för 

författaren till 11Q13 så verkar de för denne inte ha utgjort en viktig intertext. Den text som 

möjligtvis kan ha stått i samma tradition som 11Q13 är 2 Henok, eftersom det där talas om en 

Melkisedek som förs till Edens lustgård och som ska vara en präst för alla präster. Denne 

Melkisedek skulle därför kunna uppfattas som en himmelsk präst, liknande Melkisedek i 

11Q13. Denna koppling kan dock inte säkerställas eftersom likheterna är allt för vaga och 

texterna talar om så olika ting för övrigt. 2 Henok talar om den tid då Henok ska ha levt, medan 

11Q13 troligtvis är en tematisk pesher över 3 Mos 25 med eskatologiskt fokus. En vanlig 

uppfattning är att Melkisedek i 11Q13 är densamme som ärkeängeln Mikael. Det är sant att 

de har liknande funktioner på flera områden, men alla traditioner kring dem båda stämmer 
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inte överens. Dessutom borde det vara rimligt att Melkisedek i 11Q13 i så fall hade fått namnet 

Mikael och inte Melkisedek.    

 

De övriga texterna från andra templets tid som talade om Melkisedek (Filon, Josefus och 

Genesisapokryfen) bidrar inte i någon högre grad till förståelsen av 11Q13 eftersom de tydligt 

följer traditionen från 1 Mos 14. De övriga texterna som återfinns i Dödahavsrullarna kan inte 

heller bidra eftersom de är så pass fragmentariska att det inte med säkerhet går att säga 

någonting om Melkisedek.  

 

Den som liknade en människoson i Dan 7 skulle eventuellt kunna utgöra en intertext för 

11Q13, eftersom denne också tycks få en del makt. Men det finns inte några tydliga kopplingar 

i övrigt mellan texterna. På samma sätt är det med den högstes son i 4 Esra, som i högre grad 

bygger på Dan 7. Alltså bör man se Melkisedek i 11Q13 som en unik frälsargestalt och att 

författaren till 11Q13 antingen har skapat en egen gestalt eller byggt på traditioner som inte 

är kända för oss idag. 

 

Hebreerbrevets författare tycks inte ha byggt sin förståelse av Melkisedek på 11Q13. Att 1 

Mos 14 är den huvudsakliga intertexten för Hebreerbrevets bild av Melkisedek är uppenbart, 

framförallt genom att författaren så tydligt gör hänvisningar dit i det sjunde kapitlet. De som 

möjligen skulle ha kunnat vara en koppling till 11Q13 är det som sägs om att Melkisedek var 

präst för alltid och att det därmed skulle uppfattas som att Melkisedek var en himmelsk 

gestalt. Detta är dock inte särskilt troligt, utan ska snarare uppfattas som en typologi på Jesu 

eviga existens.  

 

När det gäller påverkan av 11Q13 på bilden av Jesus i Hebreerbrevet är även detta tveksamt. 

Bilden av Jesus i Hebreerbrevet är mycket bred och tycks bygga dels på kristna traditioner 

kring Jesu liv, död och uppståndelse och dels på gammaltestamentliga texter som appliceras 

på Jesus. Den viktigaste intertexten när det gäller Jesus är Psalm 110. Både vers ett och vers 

fyra appliceras flera gånger på Jesus. Ps 110 är en viktig intertext när det gäller Jesus i 

Hebreerbrevet. 1 Mos 14 är den viktiga intertexten när det gäller Melkisedek i Hebreerbrevet.  
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Skulle Hebreerbrevets författare ha inspirerats av 11Q13 borde det ha synts på något annat 

sätt än att namnet Melkisedek finns med. Författaren skulle exempelvis ha kunnat applicera 

på Jesus någon av de gammaltestamentliga texter som i 11Q13 appliceras på Melkisedek. Så 

görs inte. Dock är det inte nödvändigtvis så att Hebreerbrevets författare står i en helt annan 

tradition än den 11Q13 anger. Eftersom 11Q13 är så pass fragmentarisk som den är, så går 

det inte att veta vad den ursprungliga texten sade i sin helhet. Hebreerbrevets författare kan 

alltså ha känt till 11Q13. Men det är uppenbart att författaren inte såg 11Q13 som en viktig 

intertext. Det finns inte bevis för att Hebreerbrevets författare använde sig av 11Q13, men 

det finns inte heller bevis för motsatsen.   

 

Följande citat inledde denna uppsats: 

 

“This manuscript sheds valuable light not only on the Melchizedek figure in the Epistle to 

the Hebrews vii, but also on the development of the messianic concept in the New 

Testament and early Christianity.”131 

 

Visst kan man säga att 11Q13 ger ljus över Melkisedek i Hebreerbrevet om man tänker sig att 

detta ljus handlar om att få en bredare och mer allmän bild av uppfattningen om Melkisedek 

under andra templets tid. Men det tycks inte som om Hebreerbrevets författare har tagit 

intryck av 11Q13 när det gäller bilden av Melkisedek. När det gäller det messianska konceptet 

kan det hända att 11Q13 kan ge ljus över dess utveckling, men det är osäkert om 11Q13 

någonsin påverkade Hebreerbrevets författare mer än möjligtvis indirekt. Dock kan 11Q13 

anses som en viktig text eftersom den visar på en bredd i den judiska uppfattningen om 

frälsargestalter och när det gäller bruket av namn. 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats har gjort en intertextuell undersökning av Melkisedek i 11Q13 och dess 

eventuella påverkan på Hebreerbrevet när det gäller synen på Melkisedek och Jesus. 

Uppsatsen inleddes med en genomgång av de gammaltestamentliga texter som presenterar 

Melkisedek (1 Mos 14:18-20 och Ps 110:4). Därefter studerades andra judiska texter från 

                                                           
131 Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English, 532. 
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andra templets tid som nämner Melkisedek (Filon, Josefus, 2 Hen och några texter från 

Dödahavsrullarna). Fokus var deras beskrivning av Melkisedek och vilka texter som kan ha 

varit intertexter till beskrivningen av Melkisedek i 11Q13. Några frälsargestalter från samma 

tidsepok studerades för att kunna jämföra med den frälsargestalt som Melkisedek tycks 

utgöra i 11Q13. Texten från 11Q13 analyserades utifrån Melkisedeks roll och identitet. 11Q13 

lyfter fram Melkisedek som en himmelsk gestalt som förmedlar försoning från Gud, som 

dömer och som verkställer Guds hämnd och skaffar Gud rätt. 11Q13 känner troligen till 1 Mos 

14, men har inte den texten som någon betydande intertext. 11Q13 gav inte heller belägg för 

att någon av de andra texterna som studerades skulle kunna utgöra intertexter till 11Q13. 

Därför bör man se Melkisedek i 11Q13 som en unik frälsargestalt.  

     Hebreerbrevet talar om Melkisedek, men bygger på traditionen från 1 Mos 14, och 

Melkisedek fungerar i Hebreerbrevet främst som en typologi på Jesus. När det gäller Jesus 

utgör Ps 110 den främsta intertexten för Hebreerbrevet. Det finns inte direkt några kopplingar 

mellan Melkisedek i 11Q13 och Jesus i Hebreerbrevet, även om det inte med säkerhet går att 

säga att Hebreerbrevets författare inte kände till 11Q13.  
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