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Pierwsze czytanie  - z ksiegi Wyjscia  14, 18-20 

Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem 

Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony 

Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony 

Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» Abram dał mu dziesiątą 

część ze wszystkiego.  

 

- W Starym Testamencie tylko dwa razy jest mowa o Melhizedeku : w czytanym 

dzis fragmencie z ksiegi Wyjscia i w psalmie 110. 

- W pozniejszym czasie, postac Melhizedeka odebrala wazna role w zyciu tych z 

narodu wybranego, ktorzy oczekiwali Mesjasza, a jeszcze pozniej, w zyciu 

chrzescijan.  

 

Spotkanie Abrahama z Melhizedekiem. 

W czasie wojny miedzy dwoma koalicjami, reprezentowanej z jednej strony przez 

pieciu krolow, a z drugiej przez czterech, ani Abraham ani Melhizedek nie brali w niej 

udzialu na poczatku.  

Gdy Krol Sodomy przegral bitwe, Lot - bratanek Abrahama, znajdujacy sie wsrod 

jego poddanych - zostal wziety do niewoli. Abraham pospieszyl mu na pomoc i 



uwolnil bratanka wraz z krolem i innymi jego pddanymi. Odtad wyzwlony krol stal sie 

aliantem Abrahama. To wlasnie wowczas spotyka Melhizedeka, ktorego imie znaczy 

« krol sprawiedliwosci ». Biblia wspomina o tym poniewaz wydarzenie to odegra 

wazna role w pozniejszych wiekach. 

 

W opisie biblijnym znajdujemy dosc nietypowe informacje o Melhizedeku : 
 

1. Nie znamy genealogi Melhizedeka.  

Wiadomo tylko, ze jest on krolem Salem (prawdopodobnie bylo to miasto, ktore 

zostalo pozniej podbite przez Dawida i stalo sie stolica, ktora nazwano 

Jerozolima).  

2. Jest on jednoczesnie krolem i kaplanem. W histori Izraela, nigdy dotad zaden 

Lewita nie byl krolem. 

3. Ofiara zlozona przez Melhizedeka sklada sie nie ze zwierzat, co bylo wowczas w 

zwyczaju, ale z chleba i wina. (patrz rozdzial 15 ksiegi Wyjscia) 

4. Melhizedek blogoslawi Boga Najwyzszego i w Jego Imieniu blogoslawi 

Abrahama.  

5. Abraham placi dziesiecine Melhizedekowi, co oznacza, ze uznaje jego 

kaplanstwo. 

 

W czytanym dzis fragmencie : 
 

- Autor wyraznie pokazuje, jak wazna jest dla niego relacja miedzy sluzba kaplana 

i wladza krolewska. I tak, po raz pierwszy w Bibli pojawia sie tu slowo « kaplan », 

a Melhizedek odpowiada wszystkim cechom kaplanow z pokolenia Leviego, 

skladajacym ofiary : wypowiada slowa blogoslawienstwa w imieniu « Boga 

Najwyzszego, ktory stwarzyl niebo i ziemie ». Abraham wyplaca mu 

dziesiecienne czyli jedna dziesiata ze swych dobr.   
 

Teksty biblijne, zwykle podaja genealogie kaplanow Izraela, podkreslajac w ten 

sposob, jak wazne jest pochodzenie czlowieka. Tymczasem inaczej jest w 

przypadku Melhizedeka. Nie znamy jego pochodzenia, jego genealogi. To tak, 

jakby byl ponad czasem… 

 

- Przedstawienie Melhizedeka jako kaplana pokazuje, ze w histori narodu 

wybranego kaplanstwo istnialo juz wczesniej – to znaczy zanim prawo zydowskie 

ustanowilo, ze kazdy kaplan powinien pochodzic z pokolenia Leviego. A Levi byl 

synem Jakuba i prawnukiem Abrahama. Mozliwe, ze tekst ten zostal napisany w 

czasach gdy wydawalo sie, ze dynastia Dawida wyginie i zaczeto wyczekiwac 

Mesjasza, ktory bedzie jednoczesnie « krolem sprawiedliwosci i pokoju » i 

kaplanem, pochodzacym z innego rodu, i ktory to bedzie mogl zapewnic 

blogoslawienstwo Najwyzszego potomkom Abrahama. Kilka wiekow pozniej 

zaczeto uwazac Melhizedeka za przodka Mesjasza.  

 

 



Psalm 110, 1 - 4 

Wyrocznia Boga dla Pana mego:  

«Siądź po mojej prawicy,  

aż Twych wrogów położę  

jako podnóżek pod Twoje stopy».  

 

Twoje potężne berło  

niech Pan rozciągnie z Syjonu:  

«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!  

 

Przy Tobie panowanie  

w dniu Twej potęgi,  

w świętych szatach [będziesz].  

Z łona jutrzenki  

jak rosę Cię zrodziłem».  

 

Pan przysiągł  

i żal Mu nie będzie:  

«Tyś Kapłanem na wieki  

na wzór Melchizedeka». 

 

- Niektore z tych slow sa zaczerpniete z obrzedu sakry krolewskiej, ktore odbywaly 

sie w Jerozolimie. Kazda z tych ceremoni zawierala w sobie elementy 

oczekiwania Mesjasza. Bog obiecal Dawidowi, ze jego dynastia bedzie wieczna. 

Odtad narod wybrany zaczal oczekiwac idealnego krola – Mesjasza.  

Rytual ceremoni podzielony byl na dwie czesci : pierwsza odbywala sie w 

Swiatyni Jerozolimskiej, a druga w palacu krolewskim – a dokladnie w Sali 

tronowej.  
 

Przyszly krol przybywal do Swiatyni z eskorta gwardi krolewskiej i tam 

prorok skladal na jego glowie diadem. Wreczal tez mu « rulon Przymierza », 

zawierajacy jego nowe imie i rozne formuly dotyczace krola takie, jak « Ty jestes 

Moim synem, Ja cie dzis zrodzilem. » czy « popros Mnie, a dam ci narody w 

posagu ». Nastepnie kaplan namaszczal nowego krola i ceremonia konczyla sie 

okrzykami zwanymi « Teruah », gdzie wykrzykiwano « oto krol ! » i klaskano. 

Towarzyszyly im dzwieki z rogow i trab. U poczatkow, « Teruah » bylo okrzykiem 

wojennym, ktory przksztalcil sie w owacje dla nowego krola – szefa wojsk.  
 

Nastepnie, nowy krol udawal sie w procesji do palacu. Po drodze, 

zatrzymywal sie, by napic sie wody ze zrodla, co bylo symbolem zaczynajacego 

sie dla niego nowego zycia i symbolem sily, jakiej Bog mu udzielil, aby triumfowal 

nad swymi nieprzyjaciolmi.  
 

W palacu, w sali tronowej, odbywala sie druga czesc uroczystosci.  



Spiewany dzis psalm zaczyna sie w chwili gdy eskorta krolewska wchodzi do sali 

tronowej palacu. Prorok zabiera glos w Imieniu Boga mowiac :  

« Wyrocznia Boga dla Pana mego… » Nastepnie zaprasza krola, by zasiadl na 

tronie. W jezyku biblijnym « zasiasc na tronie krolewskim » oznacza «krolowac ». 

Na stopniach prowadzacych do tronu krola byly wyrzezbione postacie 

wojownikow wroga, zwiazane lancuchami. Krol wchodzac po nich « deptal » 

wroga, co symbolizowalo przyszle zwyciestwa… 
 

• « Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy… » 

 

«Siądź po mojej prawicy » 

- To Bog przemawia przez proroka.  

- Pierwsze znaczenie tych slow jest geograficzne : palac krolewski w Jerozolimie 

znajdowal sie za Swiatynia, po jej poludniowej stronie, a wiec po prawej stronie 

gdy stalo sie przodem do Wschodu.  

Wierzono, ze niewidzialny tron Boga znajdowal sie w Swiatyni, ponad Arka 

Przymierza. Tak wiec krol zasiadajac na tym tronie znajdowalby sie po prawicy 

Boga.  

 

« Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: «Panuj wśród swych 

nieprzyjaciół! » 

- Prorok wreczal nowemu krolowi berlo. Byl to symboliczny gest oznaczajacy 

misje, jaka Bog powierzal krolowi i zapowiedz, ze bedzie chronil swoj lud i ze 

pokona nieprzyjaciol.  

 

« Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z 

łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.» 

- Nowy krol jest smiertelnikiem ale przekazuje niesmiertelne i odwieczne plany 

Boga… 

 

• « w dniu Twej potęgi » - chodzi tu o dzien sakry krola 

 

• « w świętych szatach » - inaczej : « przywdziales szaty swietosci 

Boga, Jego niesmiertelnosci » 

 

• « Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem» :        

- Bog powolal go od poczatku istnienia swiata   

 - Krol jest czlowiekiem ale w wierze Izraela, pokolenie krola Dawida   

jest niesmiertelne, trwac bedzie wiecznie… 

 

«Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka» 



- Oczekiwany Mesjasz bedzie jednoczesnie krolem i kaplanem na wzór 

Melchizedeka. 

- Bedzie Mediatorem i Posrednikiem miedzy Bogiem Stworzycielem i Jego ludem. 

 

« kaplanem na wzór Melchizedeka » 
 

- W czasach gdy powstal psalm 110, obowiazywalo prawo gloszace, ze tylko 

mezczyzni z pokolenia Leviego moga byc kaplanami.  

Jak zatem rozumiec slowa obietnicy, ze Mesjasz bedzie pochodzil z rodu Dawida 

a wiec z pokolenia Judy, a nie Leviego ?  

Odpowiada na to spiewany dzis psalm : oczekiwany Mesjasz bedzie « kaplanem 

na wzór Melchizedeka » - krola  Szalemu, ktory byl jednoczesnie krolem i 

kaplanem jeszcze zanim zaistnialo pokolenie Leviego. 

 

Nie wiadomo czy psalm 110 byl spiewany w czasie konkretnej sakry krolewskiej. 

Pewnym jest natomiast to, ze spiewano go w Jerozolimie w czasie Swieta Namiotow, 

wspominajac mesjanskie zapowiedzi Boga, w celu umocnienia nadziei w narodzie 

wybranym.  

- W czasach biblijnych Nowego Testamentu odkryto glebie przeslania tego 

psalmu : Jezus Chrystus jest Kaplanem « na wieki », odwiecznie zrodzonym, 

Posrednikiem Nowego i definitywnego Przymierza…jest On Tym, ktory przez 

swa meke, smierc i zmartwychwstanie zwyciezyl ostatniego wroga czlowieka. 
 

• «Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół 

pod swoje stopy.. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 

Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że 

wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu 

wszystko poddał. » (1 Kor 15, 25-27) 
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