
MELCHIZEDEK 

Zapowiedź Eucharystii, w której przychodzi do nas Jezus 

 

Nasze życie może czasami przypominać wędrówkę podobną do tej, 

którą kiedyś odbył Abraham ze swoją rodziną. W czasie tej wędrówki 

spotykają nas różne sytuacje - czasami radosne, a czasami smutne. 

Poznaliśmy już Abrahama i jego żonę Sarę, którzy na zaproszenie 

samego Boga udali się w niezwykłą podróż. Droga była daleka i 

niebezpieczna. Abraham niejednokrotnie musiał stawać w obronie 

swojej rodziny i walczyć z obcymi narodami. Po jednej z wygranych 

walk  Abraham spotkał ciekawego człowieka, który przywitał go w 

swoim mieście i przyniósł dary. Posłuchajmy, co o tym spotkaniu mówi 

Biblia. 

 

Z Księgi Rodzaju (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!» 

 

Już wiemy, że tym niezwykłym człowiekiem był Melchizedek, król Szalemu, czyli  obecnej 

Jerozolimy, i kapłan Boga.  

Dary, które otrzymał od niego Abraham, nie były przypadkowe. Były to chleb i wino. W 

czasie każdej Eucharystii to właśnie chleb i wino, na mocy słów Jezusa, stają się Ciałem i 

Krwią Zbawiciela. Dzięki temu Jezus jest obecny wśród nas. Mało tego – pragnie 

zamieszkać w naszym sercu, umacniając je swoją bezgraniczną miłością. Melchizedek jako 

kapłan i król był zapowiedzią Zbawiciela. Jezus jest również Kapłanem, ponieważ złożył 

Bogu Ojcu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie, umierając na drzewie krzyża, a tym 

samym odkupił nasze grzechy i dał nam nadzieję życia wiecznego w niebie. Zbawiciel jest 

również Królem, ale nie takim, który siedzi na wygodnym tronie ze złotą koroną na głowie; 

On jest Królem całego wszechświata. Jednak nade wszystko pragnie być królem twojego 

serca. W Adwencie czekamy na Jezusa, Kapłana i Króla, który przychodzi do nas każdego 

dnia pod postacią chleba i wina, dlatego wołamy – Przyjdź, Jezu, przyjdź! 

 

Zadanie:  

Dzisiaj podziękuję Panu Bogu za dar Eucharystii, za to, że mogę przyjąć do swojego serca 

Jezusa, który przychodzi do mnie pod postacią chleba.  

 

 

 

 

 


