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Kňaz podľa radu Melchizedechovho 

Blažej Štrba 

Evanjeliá  výslovne  nehovoria  o Ježišovi  ako  o kňazovi.  List  Hebrejom 
však  áno,  a to  ako  jediný  spis  Nového  zákona.  Fascinujúci  je  obraz  Ježiša 
Krista,  ktorý  sa  nachádza  v  Hebr  6,19–7,10,  kde  je  porovnaný 
s Melchizedechom,  čiastočne  tajomnou  postavou  Starého  zákona,  veľmi 
stroho  uvedenou  v Gn  14,18‐20.  Melchizedech,  kráľ  Salema  a kňaz 
Najvyššieho  Boha,  stretol  Abrama,  ktorý  sa  vracal  z víťaznej  bitky  nad 
Chodorlahomerom  a jeho  spojencami.  Priniesol  so  sebou  chlieb  a víno 
a požehnal  Abrama.  Abram mu  na  to  priniesol  desiatok  zo  všetkého  (Gn 
14,20), čím patriarcha jasne uznal Melchizedechovu autoritu.  

Charakteristika Ježiša ako kňaza „podľa radu Melchizedechovho“ nie  je 
žiadne tajomné vyjadrenie, ale spresnenie druhu kňazstva Ježiša Krista. Aby 
sme  zadosťučinili  aj  téme  celého  večera,  v závere  poukážeme  na 
exemplárnosť  Ježišovho  kňazstva  podľa  radu  Melchizedechovho  pre 
novozákonného presbytera, resp. pre nášho kresťanského kňaza.  

Ťažiskom  prednášky,  podľa  názvu,  bude  najmä  problematika  kňaza 
Melchizedecha  a to:  (1.)  v Starom  zákone,  (2.)  v mimobiblickom  kontexte 
a (3.) v Liste  Hebrejom.  V záverečnom  uvažovaní  (4.)  poukážeme  na 
melchizedechovský rozmer Kristovho kňazstva.  

1. Melchizedech v Starom zákone 

Melchizedech  sa  v Starom  zákone  spomína  len  na  dvoch  miestach, 
veľmi  stručne  v Gn  14,18‐20  a v Ž  110,4.  Jeho  nejasný  pôvod  a dôležité 
postavenie  tak v príbehu s Abramom, ako aj v mesiášskom žalme spôsobili, 
že  túto postavu aj  v mimobiblickej  tradícii dávali do  súvisu  s nádejeplnými 
očakávaniami. Priblížme si však najmä Melchizedecha podľa Starého zákona. 

1.1 Gn 14,18 

Gn  14,18  vypovie  o Melchizedechovi  niekoľko  dôležitých  informácií: 
„A salemský  kráľ  Melchizedech  priniesol  chlieb  a  víno;  bol  totiž  kňazom 
najvyššieho Boha.“ 

Meno Melchizedech 

Meno Melchizedech sa skladá z dvoch podstatných mien. Prvé (melech) 
znamená  kráľ  a druhé  (cedek)  zasa  úzko  súvisí  s pojmom  spravodlivosť. 
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Najpravdepodobnejší  význam  je  „Cedek  je  môj  kráľ“,  pričom  Cedek  bolo 
meno fenického božstva. Podobných zložených mien je v Biblii viacero. Napr. 
Melchiel („El je môj kráľ“; Gn 46,17), Malkiáš („Jah je môj kráľ“; Ezd 10,31), 
Melkijáš  („Jahu  je môj  kráľ“;  Jer  38,6). Meno Melchizedech  je  spojené  aj 
s menom Adonisedek  („Cedek  je môj pán“;  Joz 10,1).  J. Fitzmyer mieni,  že 
pôvodná etymológia mena Melchizedek už  v 1.  stor. po Kr. nebola  známa, 
a preto  sa  meno  vysvetľovalo  z hebr.  slova  cedek  (spravodlivosť),  a tak 
Melchizedech  prekladali  „kráľ  spravodlivosti“.  Práve  druhá  časť mena,  t.j. 
cedek,  je  spojená  aj  s Jeruzalemom  cez  spomenutého  kráľa  Adonisedeka, 
kráľa  Jeruzalema  (Joz  10,1).  S menom  Melchizedech  súvisí  aj  meno 
jeruzalemského  kňaza  Sadoka  (opäť  v pôvodine má  slovo  slovo  cadók  ten 
istý koreň) za čias kráľa Dávida. Súvislosť s Adonisedekom podporuje výklad 
mena Melchizedech skôr ako „kráľ spravodlivosti“, ale nie „kráľ pokoja“ (čo 
by bolo niečo ako Malchi‐salem).169 

Kráľ Salemu 

Prídavné  meno  „salemský  (kráľ)“,  resp.  kráľ  Salemu  sa  najčastejšie 
vysvetľuje  geograficky.  Išlo  by  o kráľa  lokality  Salem,  ktorá  je  podľa 
kumránskeho  spisu  1QGenAp  22,13  identifikovaná  s Jeruzalemom.  To  by 
bola aj jediná zmienka o Jeruzaleme v Pentateuchu.170 Židovský pisateľ Jozef 
Flávius tiež vidí v slove Solym (Salem) základ mena Hierosolyma (Jeruzalem). 
Neskoršia  ľudová  interpretácia  zaznamenala  opäť  posun  (podobne  ako 
v prípade  pojmu  Cedek).  Na  základe  spoluhlások  šlm Melchizedech  nebol 
viac  kráľom  Salemu,  ale  kráľom  šalomu,  teda  kráľom  pokoja.  Takýto 
alegorizujúci  výklad  sa  nachádza  u Filóna.  V Novom  zákone  sa  obe 
interpretácie  stretajú  v Liste  Hebrejom,  ktorý  ich  predloží  paralelne: 
Melchizedech  je kráľ spravodlivosti a kráľ Salema, t.j. kráľ pokoja. Hebr 7,2: 

                                             
169  Cedek  bolo  meno  fenického  boha,  ktorého  Filo  Byblius  nazýva  Sydyk  (porov. 

Euzébius,  Praep.  evang.,  I,  10,  13‐14,  25).  Pre  podobnejší  pohľad  na  zmienku  Gn  14 
o Melchizedechovi a na  interpretáciu  tejto postavy porov.  FITZMYER,  Joseph A.: The  Semitic 
Background  of  the  New  Testament,  Grand  Rapids,  MI  –  Cambridge,  UK :  William  B. 
Eerdmans, 1997, 221‐243, ktorá  je zostručnená a znamenite predstavená v štúdii DUBOVSKÝ, 
Peter: Melchizedech a jeho obeta v dejinách biblickej  interpretácie.  In: FEDOR, Peter  (zost.): 
Sväté písmo a Boží  kult.  Zborník  z konferencie  s medzinárodnou účasťou,  Svit : KBD, 2006, 
39‐58. 

170  „On  (Abram)  prišiel  do  Salemu,  ktorý  je  Jeruzalem.“  Pre  text  a  preklad  do 
angličtiny  porov. GARCÍA MARTÍNEZ,  Florentino  –  TIGCHELAAR  J.C,  Eibert  (eds.):  The Dead  Sea 
Scrolls. Study Edition. Volume One 1Q1–4Q273, Leiden – Boston – Köln : Brill / Grand Rapids, 
MI – Cambridge, UK : William B. Eerdmans, 2000, 46‐47. 
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„Jeho meno  sa  prekladá  najprv  ako  kráľ  spravodlivosti,  ale  potom  aj  kráľ 
Salema, čo znamená kráľ Pokoja.“ 

Chlieb a víno  

Hebr.  sloveso  hocí,  ktoré  je  preložené  ako  „priniesol“,  sa  v Starom 
zákone nikdy nepoužíva v kontexte prinášania obiet. Aj preto sa  toto gesto 
častejšie  interpretuje nie ako obeta, ale ako  symbolické privítanie víťaza – 
jedlom a pitím (z vojenskej výpravy)  ‐ alebo ako symbolické gesto uzavretia 
zmluvy medzi  Abramom  a Melchizedechom.  Súčasťou  uzatvorenia  zmluvy 
bolo aj  slávnostné požívanie  jedla  (porov. Ex 24,11). Treba pripomenúť,  že 
vítanie  víťazného  kráľa,  ktorým  bol  v našom  texte  Abram,  nebolo  len 
jednoduchou hostinou. Vítanie vyjadrovalo vzdávanie vďaky Bohu, ktorý bol 
vlastne  skutočným  víťazom.  Aj  v prípade  uzatvorenia  zmluvy  sa  kontrakt 
uskutočňoval v kontexte kultu, teda mohol byť spojený s prinášaním obiet.171  

Kňaz najvyššieho Boha  

Melchizedech  je  prvý  kňaz,  ktorému  Písmo  dáva  tento  titul.  Najvyšší 
Boh,  v hebr.  el  eljón,  bolo  pôvodne  pomenovanie  kanaánskeho  božstva, 
ktoré  sa  však  podľa  nášho  verša  vzťahuje  už  na  PÁNA, Boha  Izraela.  Totiž 
Abram sa, v reakcii na privítanie iným kráľom vyjadrí: „K Pánovi, najvyššiemu 
Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku.“ (v. 22)  

Tak kanaánsky kňaz a kráľ Melchizedech, ako aj kanaánska náboženská 
tradícia – či už s pripomienkou na boha Cedeka alebo boha Eljóna – sa stali 
súčasťou  izraelskej  náboženskej  tradície.  Táto  ich  však  zharmonizuje 
s jednoznačným cieľom poukázať na  jedného  jediného Boha. Ak by  sme  to 
chceli  vypovedať  vieroučne,  tak  izraelská  náboženská  tradícia  učí  vidieť 
v inovereckých náboženských prejavoch prvky viery v jediného pravého Boha 
Izraela, a pokiaľ neprotirečia jej viere, môže si ich prisvojiť, resp. adaptovať.  

Požehnal ho 

Vo  v.  19  sa  píše,  že Melchizedech  „požehnal  ho  a povedal mu:  ‚Buď 
požehnaný,  Abram,  od  Najvyššieho  Boha‘.“  Toto  vyjadrenie  hoci  menej 
rezonuje  v povedomí  dnešných  čitateľov,  má  predsa  svoje  mimoriadne 
miesto v Abrahámovom životnom cykle. V texte o povolaní Abraháma (12,1‐

                                             
171  Porov.  DUBOVSKÝ,  Peter:  Melchizedech  a jeho  obeta  v dejinách  biblickej 

interpretácie.  In:  FEDOR,  Peter  (zost.):  Sväté  písmo  a Boží  kult.  Zborník  z konferencie 
s medzinárodnou účasťou, Svit : KBD, 2006, 49‐50. 
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3)  Boh  prisľubuje  Abramovi,  že  požehná  všetkých,  čo  ho  budú  žehnať. 
Melchizedechovo požehnanie a desiatok, ktorý prijal od Abrama, sú aj prvým 
naplnením PÁNOVHO prísľubu a potvrdením, že súčasťou požehnania  je  len 
jeho vzrast. Stretnutie dvoch veľkých osôb dostáva  svoj význam, ak  čitateľ 
vidí súvislosti v bezprostrednom kontexte.  

Udalosť  Melchizedechovho  požehnania  treba  vnímať  v kontexte 
vojenských  výprav  a bitiek,  v ktorých  je  elamský  kráľ  Chodorlahomer 
predstavený ako nepremožiteľný. Porazí sodomského kráľa a jeho spojencov 
a kanaánskeho  kráľa  a jeho  spojencov.  Avšak  v treťom  vojenskom  ťažení 
nevyhrá – porazí ho Abram. Rozprávanie kap. 14 vytvára dojem historického 
prerozprávania  skutočných  udalostí  a vsadí  tak  patriarchu  Abrama  do 
širšieho  medzinárodného  kontextu.  Zmysel  sa  teda  ukazuje  práve 
v momente  veľkého  víťazstva  nad  silnými mocnosťami  a vo  chvíli,  keď  iný 
kráľ  a kňaz, Melchizedech,  prejaví  Abramovi  úctu.  Abram  je  teda  víťazný 
vojenský  generál  a hrdina,  ktorý  „nielen  že  bol  schopný  čeliť  veľkým 
mocnostiam,  ale  svojou  veľkodušnosťou  stal  sa prototypom pater  familias 
(viď Gn 14,16).“172  

Melchizedech  sa  objavuje  v krátkom  rozprávaní  ako  ten,  čo  vzdáva 
Abramovi  hold  a požehná  ho.  Jeho  jasná  a jediná  kňazská  úloha  je  vo 
zvolávaní požehnania od Najvyššieho Boha, ktorým je PÁN. 

1.2 Melchizedech v Ž 110,4 

Druhá  zmienka o Melchizedechovi  sa nachádza v Žalme 110  (v gréckej 
Septuaginte Ž 109). Žalm spolu s podobnými kráľovskými žalmami 2; 45; 72; 
132  vykresľuje  pravdepodobne  intronizačnú  ceremóniu  kráľa.  Kráľ  je 
oslavovaný vo svojej privilegovanej pozícii – vo vzťahu s božstvom, na pozadí 
Pánovho  výroku  o veľkom  víťazstve.  Je  teda  pravdepodobné,  že  bol 
používaný aj pri slávnostnom uvedení kráľa na trón.  

Kráľovský Žalm 110 venuje v prvých veršoch (vv. 1‐3) pozornosť kráľovi, 
ktorý  sa  bude  tešiť  pokojnej  vláde;  sám  Boh,  PÁN,  mu  položí  všetkých 
nepriateľov  pod  nohy  (v.  1).  Preto  Žalmista  zdôrazní  tomuto  budúcemu 
pomazanému:  „Moc  tvojho  žezla  rozšíri  Pán  zo  Siona:  Panuj  uprostred 
svojich nepriateľov.“ (v. 2)  

                                             
172  Porov.  DUBOVSKÝ,  Peter:  Melchizedech  a jeho  obeta  v dejinách  biblickej 

interpretácie.  In:  FEDOR,  Peter  (zost.):  Sväté  písmo  a Boží  kult.  Zborník  z konferencie 
s medzinárodnou účasťou, Svit : KBD, 2006, 53. 
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Žalm  110  vyjadruje  už  ako  fakt,  že  Melchizedechovi  bolo  priradené 
kňazstvo PÁNA, Boha Izraela, ktoré pretrváva, je večné. Je to zrejmé z výroku 
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ (v. 4) Neporaziteľný kráľ 
na  Sione  bude  teda  už  nielen  požehnaný,  ako  v prípade  víťazného  kráľa 
a patriarchu  Abrama,  ale  v druhej  časti  žalmu  (vv.  4‐7)  bude  on  sám 
prostredníkom  večného  kňazstva  podľa  Melchizedechovho  spôsobu. 
Udivujúci  je  fakt,  že  sám  kráľ,  (pravdepodobne)  dávidovský,  obsiahne  aj 
kňazskú  úlohu,  a  to  nie  na  dobu  neurčitú,  ale  naveky.  Dávidovský  kráľ 
a Melchizedech budú tak spätí naveky. Ak teda nový kráľ bude aj kňaz a jeho 
kňazstvo bude večné, ono, nakoľko  je podľa  radu Melchizedechovho,  sa aj 
bude prejavovať podľa spôsobu kňaza Melchizedecha. Žalm 110  teda spája 
dávidovského Pomazaného s melchizedechovským kňazstvom.  

Nie  je celkom zrejmé,  čo sa myslí pod slovným spojením „podľa radu“ 
(hebr. al divratí). No zatiaľ nik nenavrhoval, žeby  išlo o dedičnú postupnosť. 
Ani  grécky  preklad  kata  tén  taxin  otázku  celkom  nevyrieši,  lebo  aj  grécke 
slovo  taxis má viacero významov: „poriadok, postupnosť,  rad, následnosť“, 
ale  aj  „úrad,  post“  (napr.  kňaza),  alebo  aj  „kvalita,  vlastnosť“.173  Latinský 
preklad  Vulgáty  secudnum  ordinem  Melchisedech  robí  voľbu 
a uprednostňuje  teda  slovo  „rad,  poradie,  usporiadanie.“  Kráľ  je  teda 
kňazom  podľa  radu,  t.j.  na  spôsob  Melchizedecha.174  Kontext  Žalmu 
a predchádzajúca zmienka o Melchizedechovi naznačí, že kráľ zo Siona bude 
aj kňazom na spôsob Melchizedecha naveky – a to práve tým, čím sa prejavil 
v prípade  Abraháma  –  bude  žehnať.  Dvaja  králi  zjednotenej monarchie  – 
Dávid a Šalamún – vykonávali aj kňazské úlohy obiet (Dávid v 2 Sam 6,13.17‐
18; 8,18; 24,25; Šalamún v 1 Kr 3,15) a žehnali  ľud. Tak Dávid  (2 Sam 6,19‐
20),  ako  aj  Šalamún  žehnajú  (1  Kr  8,14)  ľud  na  záver  veľkých  slávností. 
Môžeme uzavrieť, že kráľovskou výsostnou vlastnosťou bude teda žehnať.  

                                             
173 Porov. FITZMYER, Joseph A.: The Semitic Background of the New Testament, Grand 

Rapids, MI – Cambridge, UK : William B. Eerdmans, 1997, 225‐226. 
174  Slovko  ordinácia  pochádza  z  lat.  ordinatio,  ordinationis,  f.  „uvedenie  do 

posvätného  stavu“,  ktoré  zasa  je  odvodené  zo  sloveso  ordino,  ordinare  „uviesť  do 
posvätného stavu“, „vysvätiť“. Toto sloveso úzko súvisí s lat. substantívom ordo, ordinis, m, 
„rad,  poradie,  usporiadanie“,  a tiež  aj  „rád,  posvätný  stav“.  Ordinácia  je  teda  zaradenie 
kňazov (do posvätného stavu) na spôsob kňaza – Ježiša Krista. 
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2. Melchizedech v náboženskom kontexte Izraela 

2.1 Melchizedech v kumránskych spisoch 

Medzi  fragmentmi  z kumránskych  textov175  sa  nachádza  jedenásť, 
v ktorých sa  spomína Melchizedech. Všetky okrem 11QMelchizedech  sú vo 
veľmi  zlom  stave.  11QMelch  (tiež  označovaný  ako  11Q13)  treba  chápať 
v kontexte  jubilejných  rokov,  ako  ich  opisuje  odpustenie  dlžôb  vo  veci 
pozemkov,  peňazí,  otrokov  a tiež  hriechov.  Podľa  fragmentu  11QMelch  je 
Melchizedech  božská  bytosť,  ktorá  vykonáva  výkupnú  úlohu,  zachraňuje 
synov  svetla.176  Autor  spisu  pripisuje Melchizedechovi mená  ako  el  alebo 
elohím, teda dostáva tituly Boha.177 Súčasne vykonáva Boží súd nad Beliálom 
a s ním spolčenými duchmi. Melchizedech je ako protiklad Melchireša, kráľa 
zla, temnoty, alebo niekedy nazývaného aj anjel jamy či duch opustenia. Pre 
kumránsku  literatúru  sú  vôbec  typické  obdobné  antagonistické  dvojice: 
knieža  svetla  a knieža  tmy,  Michal  a Belial,  Melchizedech  a Melchireša. 
Z analógie  týchto  dvojíc  by  sa  dalo  usudzovať,  že  kumránska  skupina 
identifikovala  Melchizedecha  s archanjelom  Michalom.  Hoci  podobnosť 
medzi týmito dvoma svetlými  figúrami  je naznačená aj vo Vojnovom zvitku 
komunity  (1QM  17,5‐8)  a v Danielovi,  výslovne  táto  identifikácia 
z kumránskych  textov  známa  nie  je.178  Je  nepochybné,  že  v 11QMelch  je 
Melchizedech kráľom, ktorého začiatok kráľovstva nastáva v momente pádu 
Beliálovho  kráľovstva.  O výslovne  kňazskom  rozmere  Melchizedecha  sa 
v tomto  fragmente  však  nedočítame.  Jeho  mocný  profil  urobil 

                                             
175  Pre  základné  uvedenie  do  problematiky  kumránskych  zvitkov  porov.  JANČOVIČ, 

Jozef:  Šesťdesiat  pútavých  rokov  s kumránskymi  zvitkami.  In:  ŠTRBA,  Blažej  (zost.):  Studia 
Biblica Slovaca 2007, Svit : KBD, 2008, 54‐74. TRSTENSKÝ, František: Kumrán a jeho zvitky, Svit : 
KBD, 2009, 215‐233, uvádza prehľad a kategorizáciu zvitkov.  

176  Pre  podrobnejší  náhľad  aj  do  iných  štúdií  porov.  MANZI,  Franco:  La  figura  di 
Melchisedek: Saggio di bibliografia aggiornata, Ephemerides Liturgicae 109 (1995) 331‐349. 

177 Porov. FLINT, Peter:  Jesus and  the Dead Sea Scrolls.  In: LEVINE, Amy‐Jill – ALLISON, 
Dale  C.  –  CROSSAN,  John  Dominic  (eds.):  The  Historical  Jesus  in  Context,  Princeston,  NJ : 
Princeston University Press, 2006, 110‐131, najmä 121‐122. Ako príklad môžem uviesť citát 
z Iz  61,2  („Ohlásiť  rok  Pánovej milosti  a  deň  pomsty  nášho  Boha  na  potešenie  všetkých 
zarmútených“),  kde  autor  spisu  nahradí  najsvätejšie  meno  Boha  práve menom 
Melchizedech. Táto substitúcia dovoľuje teda vnímať Melchizedecha ako boha, resp. nejakú 
anjelskú bytosť.  

178 Porov. FLINT, Peter:  Jesus and  the Dead Sea Scrolls.  In: LEVINE, Amy‐Jill – ALLISON, 
Dale  C.  –  CROSSAN,  John  Dominic  (eds.):  The  Historical  Jesus  in  Context,  Princeston,  NJ : 
Princeston University Press, 2006, 122. 
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z Melchizedecha  v kumránskych  spisoch  člena  nebeskej  rady  a stal  sa 
eschatologickou  postavou,  ktorá  mala  mimoriadne  dôležité  miesto 
v uskutočňovaní záverečného Božieho súdu v boji proti silám temna.179  

2.2 Prílišný dôraz na osobu Melchizedecha 

Málo  informácií  o Melchizedechovi  v Starom  zákone,  jeho  superiorita 
nad  Abramom  podľa  Gn  14  a súvis  s dávidovským  kráľom  podľa  Ž  110,4 
vyvolali  v raných  dejinách  interpretácie  mimoriadny  záujem.  Kumránske 
spisy  sú  jasným  svedectvom mystifikovania  tejto  postavy.180  Ich  výklad  je 
podstatne  odlišný  od  výkladu,  s akým  sa  stretneme  v Liste  Hebrejom. 
Predtým  si  však  pripomeňme  aj  iné  tendencie  výkladu.  R.  Sarka181  ich  pri 
skúmaní  historickosti Melchizedecha  predstavuje  vo  svojej  štúdii  niekoľko. 
Spomeňme  aspoň  niektoré  z nich.  Filón  Alexandrijský  svojou  alegorickou 
interpretáciou  vykladá  kňazstvo Melchizedecha ako  Logos a jeho  kráľovská 
hodnosť  je  zasa  symbolom  intelektu.  V rabínskej  interpretácii,  ktorá 
stotožňovala Melchizedecha so Sétom, kňazstvo Melchizedecha je v funkčné 
vzhľadom k levitskému kňazstvu, v ktorom nachádza svoje naplnenie. Takýto 
výklad tvorí protiklad voči skoršej kresťanskej  interpretácii. V samaritánskej 
tradícii  bola  zas  tendencia  protijudaistická  a snažila  sa  zdiskreditovať 
Melchizedecha,  ktorý  bol  údajne  synom  prostitútky.  Apokryf  Synaxaire 
Ethiopien  predstavuje Melchizedecha  spolu  so  Sétom,  ako  spolu  preniesli 
mŕtve  Adamovo  telo  na  Golgotu.  Kňaz Melchizedech  v tomto  texte  slúži 
obetu  na  Golgote.  V slovanskom  Henochovi  B  sú  židovská  a kresťanská 
tradícia zmiešané a jeho snahou  je znížiť význam zázračného počatia  Ježiša 
Krista,  lebo  aj  Melchizedech  mal  byť  splodený  bez  muža.  Toto  neúplné 
vymenovanie  uzavrieme  zmienkou  o sekte  Melchizedekiánov,  ktorí  – 
založení bankárom a heretikom Teodoziom v 2. stor. v Ríme – dosiahli vrchol 
v 4. storočí a so židovskými prvkami (svätenie soboty) verili, že Melchizedech 
je väčší ako Kristus.  

                                             
179  Porov.  DUBOVSKÝ,  Peter:  Melchizedech  a jeho  obeta  v dejinách  biblickej 

interpretácie.  In:  FEDOR,  Peter  (zost.):  Sväté  písmo  a Boží  kult.  Zborník  z konferencie 
s medzinárodnou účasťou, Svit : KBD, 2006, 54. 

180 Porov. BROWN, Raymond E.: An  Introduction  to  the New Testament, New York – 
London – Toronto – Sydney – Auckland, Doubleday, 1997, 687. 

181  SARKA,  Róbert:  Tajomný Melchizedech  a novozákonné  kňazstvo.  In:  Liturgia  75 
(3/2009) 165‐174, najmä 165‐168. 
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3. Melchizedech v Liste Hebrejom  

Vznešený  výraz  kňaz  „podľa  radu  Melchizedechvoho“  je  známy 
teologický a poetický refrén, ktorý použil autor Listu Hebrejom 6‐krát. Okrem 
toho  sa  ešte  dvakrát  zmienil  o Melchizedechovi,  stále  v tej  istej  súvislosti 
v prospech Ježišovho kňazstva oproti levitskému kňazstvu. Ináč sa nikde inde 
v Novom zákone Melchizedech nespomína. List Hebrejom nemystifikuje túto 
postavu,  ako  to  robí  napr.  11QMelch.  Naopak,  využíva  vlastnosti 
Melchizedecha ako kňaza, aby ilustroval večné kňazstvo Ježiša Krista. 

Hoci sa teda táto postava v Liste Hebrejom spomína spolu 8‐krát, nikdy 
sa  nehovorí  o jej  kráľovskom  rozmere.  Autora  listu  zaujíma  len 
a predovšetkým  kňazský  rozmer  Melchizedecha,  ktorý  mu  poslúži  ako 
prototyp na porovnanie Kristovho a Áronovho kňazstva. Pripomeňme si, že 
list  bol  určený  Hebrejom,  a teda  autor  využíval  nielen  slovník,  ale  aj 
náboženské  priority  Hebrejov,  aby  mohol  čím  presvedčivejšie  vyjadriť 
Kristovo  kňazstvo.  P. Flint  špecifikuje  adresátov  ako  židokresťanov 
s esénskym  pozadím,  ktorí  verili,  že  levitské  kňazstvo  ostalo  nevyhnutným 
pre  kresťanov.182  Brilantnou  argumentáciou  autor  Listu  Hebrejom  veľmi 
dôrazne vyzýva svojich adresátov, aby uverili, že Ježiš Kristus bol legitímnym 
a dokonalejším kňazom, a to aj napriek tomu, že nebol z kmeňa Lévi. 

Autor  Listu Hebrejom  argumentuje  formou midrašu.  Je  to  exegetická 
metóda,  dobre  známa  vykladačom  Písem,  práve  v medzitestamentárnom 
období.  Technika midrašu  v Liste  Hebrejom má  päť  charakteristík:  1.  Stať 
začína východiskovým textom zo Starého zákona (v našom prípade Gn 14,18‐
20);  2.  Výklad  je  kazateľsko‐obranný  (homileticko‐apologetický);  3.  Výklad 
rozoberá text podrobne (mená, požehnanie, desiatok); 4. Starozákonný text 
je  prispôsobený  novozákonným  potrebám,  t.j.  autor  požíva  text,  aby 
zodpovedal  otázku  svojej  doby;  5.  Text  je  haggadou,  t.j.  zdôrazňuje  sa 
poučný  a povzbudzujúci  rozmer  biblického  príbehu,  a nie  historický  fakt, 
napr. osoba Melchizedecha.183  

                                             
182 Porov. FLINT, Peter:  Jesus and  the Dead Sea Scrolls.  In: LEVINE, Amy‐Jill – ALLISON, 

Dale  C.  –  CROSSAN,  John  Dominic  (eds.):  The  Historical  Jesus  in  Context,  Princeston,  NJ : 
Princeston University Press, 2006, 121. 

183  Porov.  DUBOVSKÝ,  Peter:  Melchizedech  a jeho  obeta  v dejinách  biblickej 
interpretácie.  In:  FEDOR,  Peter  (zost.):  Sväté  písmo  a Boží  kult.  Zborník  z konferencie 
s medzinárodnou účasťou, Svit : KBD, 2006, 55. 
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3.1 Neopakovateľnosť Kristovho kňazstva  

Autor Listu Hebrejom predstavuje v 7,1‐10 niekoľko dôkazov superiority 
Melchizedechovho  kňazstva,  ktoré  následne  aplikuje  na  Krista.  To  využije, 
aby poukázal, že Kristovo kňazstvo, spôsobom podobné Melchizedechovmu, 
je  dokonalejšie  ako  áronovské,  resp.  levitské  kňazstvo.  Venujme  sa  aspoň 
trom – desiatok, požehnanie a časová nadradenosť.  

V Liste  Hebrejom  je  desiatok  chápaný  podľa  súvekého  úzu.  Bol  to 
Abram,  kto  dal  desiatok  Melchizedechovi  (Hebr  7,4‐6).184  Podľa  právnej 
tradície  kňazi  leviti,  ktorí  konali  službu  v chráme,  dostávali  desiatok  od 
Izraelitov  (Nm  18,26‐31).  Desiatok  bol  vlastne  aj  vyjadrením  uznania 
a právoplatnosti kňazskej služby. Abram uznal teda kňazstvo Melchizedecha. 
List Hebrejom na základe analógie o desiatku uvažuje, že ak bol Ježiš Kristus 
kňazom  podľa  radu  Melchizedechovho,  tak  potom  aj  praotec  Abram 
anticipačne, vopred uznal právoplatnosť a využil efektívnosť kňazskej služby 
(Krista, podľa spôsobu Melchizedecha).  

Ďalším  dôkazom  Kristovho  dokonalejšieho  kňazstva  je  požehnanie. 
Podľa midrašu v Hebr 7,7  ten, kto požehnáva,  je  istým spôsobom nad  tým, 
koho  požehnáva.  V tejto  veci  autor  dôvodí  jednoznačne,  keď  píše:  „A  je 
nesporné,  že  väčší požehnáva menšieho.“  Snáď  je  vhodné pripomenúť,  že 
slovíčko  „väčší“  by  bolo  presnejšie  preložiť  z gréckej  pôvodiny  kreittón 
(krei,ttwn)  ako  „lepší“,  resp.  „vyberanejší“,  prominentnejší,  nakoľko  sa 
používa  ako  komparatív  od  „dobrý“  agathos  (avgaqo,j).  Melchizedech 
požehnal  Abrama,  a tým  jasne  preukázal  svoju  vyššiu,  resp.  dokonalejšiu, 
lepšiu pozíciu, ako mal patriarcha Abram. V Gn 12,3 PÁN prisľúbil Abramovi, 
že kto ho bude žehnať, bude požehnaný a kto ho prekľaje, bude prekliaty. Ak 
je  Ježiš  pripodobnený Melchizedechovi  a ak  skrz Abrama  budú  požehnané 

                                             
184  DUBOVSKÝ,  Peter  (ed.):  Genezis  (KSZ  1),  Trnava  :  Dobrá  kniha,  2008,  371‐372, 

poukazuje  na  fakt,  že  z hebrejského  a ani  z gréckeho  textu  Gn  14,20  nie  je  jednoznačne 
zrejmé, kto dal desiatok komu. Ak sa text o Melchizedechovi 14,18‐20 berie v súvise so širším 
kontextom,  teda  ak  sa  berie  ako  nejaká  vsuvka  do  rozhovoru  medzi  kráľom  Sodomy 
a Abramom (14,17‐24), kde sodomský kráľ ponúka Abramovi dary, tak celkom jednoducho sa 
dá  chápať  aj prenesenie desiatku  ako daru  zo  strany Melchizedecha Abramovi. Hebrejská 
syntax a slovosled vo vete 14,20 podporujú takéto chápanie. Keďže podmet nie je vyjadrený, 
ostáva  ako  v predchádzajúcich  vetách,  teda  Melchizedech.  Druhý  výklad  nejasnosti  vidí 
Abrama ako darcu, a nie prijímateľa daru a opiera sa o tradíciu z Lv 27 a Nm 18, kde veriaci 
sa kňazovi mal odmeniť za kňazské požehnanie, ktoré dostal od kňaza. Podobným smerom 
sa uberajú mimobiblické spisy ako 1QGenAp 22,17; Hebr 7,6; Kniha Jubileí 13,25‐26.  
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všetky  národy,  tak  Ježišovo  požehnanie,  ktorého  On  sám  je  aj  vtelením, 
zahrnie ľudí len pozitívne; skrz Ježiša nikdy nepríde hrozba kliatby.  

Tretí  dôkaz  dokonalejšieho  Ježišovho  kňazstva  je  na  úrovni  času.  Vo 
chvíli,  keď  Melchizedech,  ktorý  je  pravzor  Kristovho  kňazstva,  prijal  od 
Abrama  desiatok  a obdaril  ho  svojím  požehnaním,  ani  Jakub,  ani  jeho  syn 
Lévi, neboli ešte na svete. Dávno predtým, než existovalo Áronovo kňazstvo 
a prijímalo desiatky za svoju službu, Melchizedech ako predobraz Kristovho 
kňazstva už žehnal a prijímal desiatky. Argumentácia stojí na princípe, že to, 
čo je skôr, je trvácnejšie a dôležitejšie.185 Je ešte aj iný dôvod, ktorým autor 
Listu posilňuje časovú nadradenosť Kristovho kňazstva nad levitským. Robí to 
práve  tým,  že  cituje  aj  druhý  a jediný  text  o Melchizedechovi  zo  Starého 
zákona. V tomto  texte  sa  totiž Melchizedechovo  kňazstvo  spája  s budúcou 
večnosťou.  Ide  o Žalm  110,4:  „Ty  si  kňaz  naveky  podľa  radu 
Melchizedechovho.“ Autor  Listu  tak  spája  jediné dva  texty Starého  zákona 
o Melchizedechovi:  za  pomoci  Gn  14  poukazuje,  že  Kristovo  kňazstvo  je 
staršie ako Áronovo, a pomocou Ž 110 zasa poukazuje, že ono trvá na veky. 
Časovú  neohraničenosť  Kristovho  kňazstva  autor  Listu  rozvíja  tretím 
spôsobom  tak,  že  zdôrazní  fakt,  že  ani Melchizedech,  ani  Kristus  nemajú 
kňazský rodokmeň.186  

Rozmer nadčasovosti využil autor Listu najmä na začiatku argumentácie 
práve  pre  to,  aby  mohol  poukazovať  na  analógiu  medzi  osobou 
Melchizedecha  a  osobou  Božieho  Syna.  Na  základe  podobnosti 
v nadčasovosti  medzi  Melchizedechom  a Ježišom,  Božím  Synom,  sa  mu 
ľahšie dalo ilustrovať jedinečnosť Ježišovho kňazstva. Melchizedech bol „bez 
otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život 
nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.“ 
(7,2) O pár riadkov ďalej  (7,14) poukazuje, že  Ježiš pochádza z kmeňa  Júda, 
a preto  jeho kňazstvo nepochádza z rodu, a teda nemá začiatku a konca,  je 
od vekov a trvá naveky. No a keďže Ježiš má večné kňazstvo, zdôrazní  jeho 
jedinečnosť, 7,24‐25:  

                                             
185 Obdobný časový argument používa aj sám Ježiš: „Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ 

(Jn 8,58) 
186 Najmä po návrate  z exilu  (od konca 6.  stor. pred Kr.) bola  legitímnosť v chráme 

určovaná na základe pokrvnej príslušnosti ku kňazskému rodu. Overený pôvod potvrdzoval aj 
právoplatnosť  služby  v chráme.  Právoplatnosť  kultových  a  rituálnych  úkonov  sa  teda 
dokazovala  na  základe  rodokmeňa,  v ktorom  sa mali  vyskytovať  predkovia  Lévi  –  Áron  – 
Sadok. 
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24...no  tento  (Ježiš),  pretože  zostáva  naveky,  má  kňazstvo,  ktoré 
neprechádza na  iného.  25 Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho 
prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. 

Jedinečnosť  kňazstva  teda  nestojí  na  negatívnej  argumentácii  –  na 
protiklade  s levitským  kňazstvom,  ale  na  pozitívnej  argumentácii.  Ježiš  je 
večný kňaz, nič na tom, že nie je z rodu Lévi.  

3.2 Chlieb a víno  

Melchizedech priniesol Abramovi chlieb a víno. Ostáva však – najmä pre 
katolíckych exegétov –  záhadou, prečo  autor  Listu Hebrejom nerozvinul  aj 
túto tému ako predobraz eucharistickej obety; veď vo svojom spise ponúkol 
ako  hlavnú  tému  Kristovo  kňazstvo,  resp.  Krista  ako  veľkňaza.  Dubovský 
podáva  aspoň  dve  vysvetlenia:  1. Hlavným  cieľom  listu  nebolo  diskutovať 
o Kristovej  obete,  ale  o superiorite  jeho  kňazstva;  symboly  chleba  a vína 
neboli  potrebné  pre  túto  argumentáciu. Okrem  toho,  o význame  Kristovej 
obety  sa  pojednáva  v kapitolách  8  –  9.  2.  Druhé  vysvetlenie  sa  opiera 
o sloveso  „priniesol“  v Gn  14,18,  ktoré  sa  v Starom  zákone  nepoužíva  ako 
odborný  termín  pre  opis  prinášania  obety.  Aj  podľa  kumránskeho  spisu 
1QGenAp  Melchizedech  neurobil  obetu,  lebo  priniesol  jedlo  a nápoj. 
V období,  keď  vznikal  List Hebrejom,  chlieb  a víno,  spomínané  v Gn  14,18, 
neboli výslovne späté s obetou, a tak  ich ani autor Listu nedal do súvisu. Až 
cirkevní otcovia  spájali Kristovu obetu  s Melchizedechom, po  tom,  čo  jeho 
gesto  vykladali  ako  obetu.  Cyprián  je  prvý  z nich  (Ep  63,4).187  Tretie 
vysvetlenie poukazuje na úmysel  autora  Listu presvedčiť  svojich  adresátov 
o Kristovi, nadčasovom  kňazovi,  ktorý  žehná. Kapitola 7  je  zavŕšením dlhej 
argumentácie  o superiorite  Ježišovho  kňazstva  (4,11–7,28).188  V Liste  sa 
spomína sloveso „žehnať“ 7‐krát, z toho 3‐krát sa vzťahuje na Melchizedecha 
práve  v Hebr  7  (vv.  1.6.7).189  Prvok  požehnania  bol  podstatný  tak  pre 
áronovské  kňazstvo  (Nm  6),  ako  aj  pre Melchizedecha.  Spájal  oba  druhy 
kňazstva – maximálne pozitívne.  

                                             
187  Porov.  DUBOVSKÝ,  Peter:  Melchizedech  a jeho  obeta  v dejinách  biblickej 

interpretácie.  In:  FEDOR,  Peter  (zost.):  Sväté  písmo  a Boží  kult.  Zborník  z konferencie 
s medzinárodnou účasťou, Svit : KBD, 2006, 56. 

188 Nasledujúca časť, Hebr 8,1–10,18,  je argumentáciou o superiorite Ježišovej obety 
a jeho  službe v nebeskom  svätostánku. Porov. BROWN, Raymond E.: An  Introduction  to  the 
New Testament, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland, Doubleday, 1997, 684. 

189 Sloveso „žehnať“ sa vzťahuje dvakrát na Abraháma  (6,14), raz žehná  Izák  (11,20) 
a raz Jakub (11,21). 
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4. Záverečné uvažovanie 

4.1 Úrady v tradícii Izraela  

Schematické  predstavenie  niektorých  hlavných  úradov  a úloh 
v starovekom  Izraeli  (viď  tabuľku  Schematické  porovnanie  úradov 
v biblických  časoch)  má  za  cieľ  poukázať  na  ich  vzájomné  súvislosti 
a porovnať  ich  intenzitu a význam v tradícii pre novozákonné kňazstvo. Lévi 
je  kňazský  rod  a jeho  služba  je  naširoko  opísaná  v Knihe  Exodus,  a najmä 
v Knihe  Levitikus.  Kultová  služba  sa  spájala  predovšetkým  s chrámom. 
Prirodzene, že po zničení chrámu (70 po Kr.) kňazská trieda stratila priestor 
realizácie  sprostredkovateľskej  obetnej  služby.  Júda  je  rod  kráľovský  a od 
Dávida  po  Babylonské  zajatie  bol  vždy  kráľ  na  jeruzalemskom  tróne. 
V neskoršom období  tzv.  druhého  chrámu,  teda  po  Babylonskom  zajatí, 
dávidovský  prísľub  večného  kráľa  dostáva  viac  spirituálno‐eschatologický 
charakter.  Proroci  nepochádzajú  z  jedného  rodu  a dokonca  ani  z  Izraela 
(Abrahám; Gn  20,7).  Každý  je  povolaný  osve  (preto  symbol  bleskov)  a ich 
úloha  je  vždy  aktuálna  len  natoľko,  nakoľko  sú  hlasom  Boha  a svedomím 
spoločenstva. Prorocká charizma ostáva aj v prvokresťanských komunitách. 
Inštitúcia  starších  má  najstaršie  korene  a neviaže  sa  výsostne  na  žiadny 
izraelský  kmeň.  Pretrvala  do  Ježišových  čias  a stala  sa  inštitúciou,  ktorá 
svojou  úlohou  najlepšie  zodpovedala  novozákonným  učeníkom,  ktorí 
ohlasovali evanjelium, spravovali spoločenstvá a modlili sa s nimi. Podobný 
charakter nezávislosti od inštitúcie má aj Melchizedech. Nie je Hebrej a jeho 
aspekt nadčasovosti a kňazského požehnania ostáva vzorom, ktorý trvá.  
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Schematické porovnanie úradov Izraela v biblických časoch 
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4.2 Ježiš ako vrchol melchizedechovského vzoru kňazstva  

Známe  áronovské požehnanie  v Nm 6,24‐26  sa hlboko  vžilo nielen do 
dejín  Izraela,  ale  aj  do  dejín  kresťanstva.  Aj  fakt,  že  evanjeliá  nespájajú 
Ježišovu  postavu  výslovne  s nejakou  kultovou  kňazskou  charakteristikou, 
poukazuje  na  to,  že  jeho  nasledovníci  tiež  nebudú  spätí  exkluzívne  len 
s kultovou  kňazskou  službou.  Fakt,  že  Ježiš  na  konci  Lukášovho  evanjelia 
koná  kňazský  úkon  požehnania  (Lk  24,50‐51),  spája  jeho  postavu  so 
žehnajúcimi kráľmi, no najmä so žehnajúcim Melchizedechom a žehnajúcim 
Áronom  a jeho  potomkami.  Ježišovi  učeníci,  a rozhodne  všetci,  ktorí  sú 
v užšom nasledovaní Ježiša, budú vyzvaní žehnať – a to nie z dôvodu osobnej 
dokonalosti,  resp.  nadradenosti,  ale  z dôvodu  potreby  ľudí,  z dôvodu 
základnej  charakteristiky  kňaza  tak  podľa  radu Melchizedechovho,  ako  aj 
podľa  radu Áronovho. Budú zvolávať požehnanie, garantom ktorého nie sú 
oni  sami,  ale  Ježiš  Kristus  ako  veľkňaz.  Týmto  sa  ani  nepopiera,  ani 
neumenšuje  najväčšia  obeta  Ježiša  Krista  ako  veľkňaza.  Ježiš  jediný  je 
ručiteľom  Novej  zmluvy  (Hebr  7,22),  a preto  toto  jeho  kňazstvo  nemôže 
prejsť na  iného  (7,24). Avšak úlohu  žehnať môže prebrať plne  každý  kňaz, 
pre  ktorého  práve  táto  úloha  bude  jednou  zo  základných  kultových 
kňazských  úloh.  A hoci  každý  kňaz  dobre  vie,  že  je  len  „nástrojom“  i keď  
potrebným  pre  spásonosné  konanie Boha190,  byť  nástrojom  požehnania  je 
súčasne aj zdrojom posväcovania seba samého ako aj tých, ktorých žehná.  

Slová Pavlovho  vyznania prezrádzajú,  že požehnávať  iných nie  je  vždy 
ľahké. „...Sme blázni pre Krista...; keď nás preklínajú, my žehnáme“.  (1 Kor 
4,10.12)  Podľa  Apoštola  požehnanie má  byť  aj  vyslovené  nahlas:  „Veď  ak 
budeš  dobrorečiť  v  duchu,  ako  potom  jednoduchý  človek  povie  na  tvoje 
dobrorečenie: ‚Amen,‘ keď nevie, čo hovoríš?“ (1 Kor 14,16). 

List  Hebrejom  bol  adresovaný  židokresťanom.  Jeho  autor  vnímal  ich 
tradičné chápanie, a preto zdôraznil taký rozmer Ježišovho kňazstva, ktorý je 
spoločný  tak  áronovskému,  ako  aj  melchizedechovskému  kňazstvu. 
Podstatnejšie však bolo, že ten spoločný rozmer bol aj správnym a hlbokým 
vierovyznaním.  Veď  požehnávať  bolo  prejavom  starozákonnej  viery 
a do novozákonnej  bolo  bez  pochýb  prebraté.  Požehnanie  bolo  a ostane 

                                             
190 O munus  sanctificandi,  ktorá posväcuje  ľud  aj  samotných  kňazov, hovoril pápež 

Benedikt XVI. na  generálnej  audiencii 5. mája 2010. Porov. BENEDIKT XVI.: Úloha  kňaza pri 
posväcovaní  ľudí.  Príhovor  na  generálnej  audiencii  5.5.2010.  In: 
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100505016 (6.5.2010). 
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nielen  úlohou,  ale  aj  vierovyznaním  kňaza  a výzvou  veriť  v Boží  prísľub. 
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi 
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.“ (Ef 1,3) 
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