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HEBREERBREVET KAP 7:1-6 
 
- Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk 
Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. 2 Det er han 
som Abraham ga tiende av alt. Han er – når en tyder navnet – for det første rettferdighets 
konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge. 3 Han er uten far og uten mor – 
uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik 
med Guds Sønn, og han er prest for alltid. 4 Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, 
ga tiende av krigsbyttet. 5 De av Levis sønner som får tjeneste som prester, har etter loven 
påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. 
6 Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde 
fått løftene. Heb 7:1-6 

MELKISEDEK, KONGE OG PREST I SALEM 

Denne personen i GT er omspunnet med mystisisme. Det betyr at han på en måte er en 

hemmelighet som Gud har lagt ned i GT men som blir åpenbart i NT og spesielt i brevet til 

Hebreerne. 

 

- Da han vendte tilbake etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk 
kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, det er Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i 
Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet ham og sa: 
Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord. 20 Og lovet være Den 
Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram ga ham tiende av alt. 1Mos 14:17-
20 

Mye kunne sies om kampen mellom Abraham og amalekittene som seiret og bortførte over 

de fem kongene med Kederlaoma i spissen - og hans nevø Lot med familie. Den kampen var 

et under i seg selv når man tenker på at Abraham kun hadde 318 menn i sin lille hær. 

 

ABRAHAM MØTER MELKISEDEK 

Stedet for dette møtet var Sjavedalen eler Kongedalen. En har identifisert stedet som ligger i 

nærheten av Jerusalem, eller den gang Salem. Melkisedek kom altså ut fra Salem for å gå 

Abraham i møte der.  

Salem viser seg å være en svært gammel by. Allerede før Abraham eksisterte Salem og det 

bodde mange mennesker i denne byen. Selve møtet mellom Abraham og Melkisedek må ha 

skjedd omkring 1800 f. Kristus. Byen er den Jerusalem i det moderne Israel. 

 

Den babyloniske Talmud presenterer Melkisedek som Sem, en av Noas sønner.  Det samme 

finner vi i "Jashers bok" eller "Den rettskafnes Bok", en av de helt spesielle apokryfiske 

bøkene hvis hebraiske tekst er bevart til denne dag.  

 

- Og solen sto stille, og månen ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Står 

det ikke skrevet så i "Den rettskafnes bok": – Solen ble stående midt på himmelen og drøyde 

nesten en hel dag, før den gikk ned. Jos 10:13 

 

- Han bød at Judas barn skulle lære sangen. Den heter Buen*, og den er oppskrevet i "Den 

rettskafnes bok". 2Sam 1:18 
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Boken er oversatt til engelsk og inneholder fantastiske beretninger fra GT og som løper helt 

identisk med de fem mosebøkene, helt frem til Josva. 

 

"And Adonizek king of Jerusalem, the same was Shem, went out with his men to meet Abram 

and his people, with bread and wine, and they remained together in the valley Melech 

And Adonizek blessed Abram and Abram gave him a tenth from all he had brought from the 

spoil of his enemies, for Adonizek was a priest before God" 

 

Vi ser at Guds Sønn flere ganger åpenbarte seg for menn og kvinner i GT blant annet som 

Herrens engel, både for Abraham når han satt i teltdøren sin på det heteste av dage og Moses 

i den brennende tornebusken. Flere andre så ham i skikkelse og talte med ham og han med 

dem. 1. Mos 18:1-4, 2. Mos 3:2-8 

 

I parentes kan nevnes at Sem ble 600 år og overlevde Abraham. Han kunne sitte i Abrahams 

telt sammen med Isak og Jakob og fortelle fra tiden før vannflommen. Jashers bok forteller at 

da Jakob var 50 år, døde Sem og ble begravet av sin familie. 

 

TROEN PÅ DEN ENESTE SANNE GUD 

Kanaans land var oversvømt av avgudsdyrkelse. Den eneste som trodde på den eneste og 

sanne Gud var Abraham og hans familie (monoteisme). Men det fantes altså likevel en lomme 

av sann Guds-tro i landet, nemlig Melkisedek som var prest for den høyeste Gud.  

 

 Melkisedek betyr Rettferdighets Konge og peker selvsagt på Jesus 

 Salems konge peker betyr Freds Konge og peker også på Jesus 

 

Bibelens taushet omkring Melkisedek er også inspirert av Den Hellige Ånd. For det sies intet 

om Melkisedeks begynnelse eller hans død. Han blir dermed stående som en evighetsperson, 

kledd i mystikkens slør. Derfor passer han inn i det profetiske ordet om Messias 

yppersteprestelig tjeneste men etter en annen orden som eksisterte før Loven og før Aron. 

Det er vel verdt å merke seg at forbildet for Jesu yppersteprestelige tjeneste ble lagt til tiden 

før loven for det opprinnelige er foretrukket fremfor det som kommer senere. 

 

LITT OM TIENDEN 

Vi ser at Abraham gav Melkisedek tienden av alt. Mange tror at tienden kom under Loven 

men tiden er nevnt før lovens tid. Nemlig i den patriarkalske tidsalder og her i forbindelse 

med Abrahams møte med Melkisedek. 

Det at Abraham gav Melkisedek tiende innebærer at også hans etterkommere har et påbud 

om å gi tiende til Herren. Også Levis barn som etter loven skal motta tiende fra folket, er med 

dette pålagt å selv gi tiende. Dette bygger på eksemplet vi finner i Abrahams tiendegivning til 

Melkisedek. 
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MELKISEDEK STØRRE ENN ABRAHAM 

Det er et poeng at hebreerbrevets forfatter setter Melkisedek foran Abraham i rang. Dette er 

jo hebreerbrevets hensikt, å vise at Jesus er den største sammenlignet med alle store menn 

ellers i Bibelen. Han er den største og står også over Abraham, en sannhet som bekreftes i 1. 

Mos 14. 

 
- Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbyttet.v. 4 

 

VELSIGNELSEN 

Vi legger merke til at også Melkisedek gav noe til Abraham. Han kom ut med brød og vin. 

Begge disse elementer er bilde på frelse. Jesus er det brød som kom ned fra himmelen for å gi 

verden liv. Han gir også vinen etter brødet, som er et bilde på Den Hellige Ånd som hver 

kristen opplever ved troen på Jesus. 

 

- Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror 
på meg, skal aldri noen gang tørste. Joh 6:35 

Velsignelsen ble gitt i form av spesielle profetiske ord: 

 

- Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og 
jord. 20 Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram ga ham 
tiende av alt. 1Mos 14:19-20 

Det er vidunderlig at som Abraham den gang stilte seg inn under Melkisedeks velsignelse for 

også vi stille oss inn under Jesu velsignelse. Han frelser og vil bevare oss og gi oss seier over 

våre fiender. 


