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Próba rekonstrukcji postaci przeciwnika Boga w
Starym Testamencie i apokryfach

W drugim li�cie �wiêtego Paw³a do Koryntian [2Kor 6,14�15] natrafiamy
na s³owa Aposto³a nastêpuj¹cej tre�ci: "Nie wsprzêgajcie siê z niewierz¹-
cymi w jedno jarzmo. Có¿ bowiem ma wspólnego sprawiedliwo�æ z niespra-
wiedliwo�ci¹? Albo có¿ ma wspólnego �wiat³o z ciemno�ci¹? Albo jaka¿
jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierz¹cego z niewierz¹cym?"
Ogólny sens s³ów �w. Paw³a jest dla nas ca³kowicie zrozumia³y, lecz uwaga
czytaj¹cego ten fragment musi ostatecznie zostaæ skierowana na zagadkowy
termin, u¿yty przez autora dla okre�lenia przeciwnika Chrystusa. Imiê Bel-
iar posiada wyj¹tkowe znaczenie w demonologii biblijnej Nowego Testa-
mentu. W kontek�cie wypowiedzi Paw³owej mo¿emy jedynie domy�laæ siê,
¿e termin ten jest synonimem Szatana.

Tym, co wyró¿nia to s³owo spo�ród innych okre�leñ istot demonicznych
jest fakt, ¿e na kartach Nowego Testamentu Beliar wystêpuje tylko raz.
Literatura nowotestamentowa wymienia 15 nazw demonów, lub te¿ sperso-
nifikowanych z³ych mocy (w tym Szatana), zastosowanych w ok. 350 miej-
scach. Nale¿y przy tym nadmieniæ, ¿e NT nie przywi¹zuje wiêkszej wagi do
problematyki zwi¹zanej z postaciami demonicznymi i informacje z tego
zakresu przedstawiane s¹ w sposób drugorzêdny w stosunku do g³ównego
przekazu. Imiona poszczególnych bytów negatywnych, stoj¹cych w opozycji
do Chrystusa lub do Boga, nie by³y tak¿e oryginalnym  tworem NT. Ich
nowotestamentalne zastosowanie opiera siê g³ównie na  istotnej modyfikacji
pierwotnego znaczenia. Identyczna sytuacja ma równie¿ miejsce w przy-
padku Beliara, którego postaæ ma mocne etymologiczne powi¹zania z
literatur¹ starotestamentaln¹ i apokryficzn¹, a przede wszystkim z pismami
qumrañskimi [Ko�cielniak 1999:106].

Belial w Starym Testamencie
��������������������������������������

Hebrajska nazwa ìòéìá  (bìliyya�al), od której pochodzi grecka forma
Beliar, wywodzi siê przypuszczalnie z semickiego rdzenia blj, oznaczaj¹-



94
��������������������������������������

cego negacjê. W kontek�cie biblijnego terminu ìòéìá  pojêcie to odnosi siê
do "z³ego stanu"  lub  "z³o�liwo�ci". Powszechnie  przyjêtym  t³umaczeniem
formy ìòéìá  jest tak¿e "niegodziwo�æ, nikczemno�æ". W wiêkszo�ci przy-
padków wystêpowania tej nazwy w Starym Testamencie wi¹¿e siê ona ze
stanem oznaczaj¹cym rzeczywiste zagro¿enie b¹d� z niebezpieczeñstwem
wynikaj¹cym z destrukcyjnej si³y o okre�lonym charakterze. Wynika to
po�rednio z faktu, ¿e Hebrajczycy uto¿samiali niszczycielskie si³y natury,
jak równie¿ pojêcia abstrakcyjne (chaos) z nadprzyrodzon¹ moc¹ z³ych
duchów. Inna interpretacja nazwy bìliyya�al odnosi siê do negatywnie poj-
mowanej cechy rzeczy lub osoby i, podobnie jak w jêzyku ugaryckim rdzeñ
blmlk � "nie�król", zak³ada zaprzeczenie warto�ci porz¹dku religijnego i
spo³ecznego [Stachowiak 1976:201].

1. Belial tañcz¹cy przed królem Salomonem. Ilustracja w Das Buch Belial
Jacobusa Teramo [za: Dawidson 1998].

Równolegle do pojêæ abstrakcyjnych (wystêpuj¹cy  przeciwko  planom i
prawom bo¿ym, ten, który jest najgorszy, perfidny) nazwa bìliyya�al zosta-
³a przetransponowana na sferê �mierci i zag³ady. Potwierdzeniem tego wy-
daje siê byæ wyra¿enie nahâlì bìliyya�al � strumienie (potoki) Beliala,
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oznaczaj¹ce zdradzieckie wody, fale przynosz¹ce zag³adê: "Ogarnê³y mnie
fale �mierci, nurty gro�ne przerazi³y mnie" [2Sm 22,5]. Starsze wydania
Biblii t³umacz¹ ten fragment nastêpuj¹co: "Albowiem ogarnê³y miê by³y
bole�ci �mierci, potoki niezbo¿nych przestraszy³y miê"1. U¿yte tu okre�lenie
nahâlì bìliyya�al ("nurty gro�ne" lub te¿, co wydaje siê bardziej adekwatne,
"potoki niezbo¿nych") s¹ paralelne do mi�bìre mâwet � "�miertelne fale",
co poprzez swój etymologiczny aspekt mo¿e wskazywaæ na pewne podo-
bieñstwa z ugaryckim Mot � bogiem �mierci [Sperling 1995:322]. Taka
personifikacja �mierci wskazuje na podobn¹ personifikacjê nikczemno�ci,
zdradliwo�ci, zastosowan¹ w przypadku Beliala. Motyw zdradzieckich wód,
podobnych do ìòéìá ,  odnajdujemy tak¿e w Psalmach, gdzie w jednej z
modlitw dziêkczynnych czytamy: "Siêgn¹³ z wysoko�ci, pochwyci³ mnie,
wyci¹gn¹³ miê z wód wielkich" [Ps 18,17].

W �wietle najnowszych badañ nad postaci¹ Beliala mo¿na stwierdziæ, ¿e
termin bìliyya�al pojawia siê w Starym Testamencie w odniesieniu do emo-
tywnych pojêæ, stosowanych na okre�lenie ró¿nych negatywnych zjawisk,
wrogich Bogu i cz³owiekowi. Wulgata czêsto t³umaczy³a termin bìliyya�al
jako diabolus, lecz nie zawsze mia³o to zwi¹zek z bezpo�rednim dzia³aniem
z³a osobowego. Dzieje siê tak dlatego, ¿e nowsze t³umaczenia Biblii zwykle
parafrazuj¹ pojêcie bìliyya�al, natomiast starsze dokonuj¹ jego translite-
racji. Sytuacja ta ilustruje ukazane powy¿ej zestawienie tych samych dwóch
fragmentów � 2Sm 22,5.

Najistotniejsz¹ funkcj¹ terminu bìliyya�al jest ³¹czenie tego pojêcia ze
wspomnianymi ju¿ negatywnymi zjawiskami, stanowi¹cymi realne zagro-
¿enie porz¹dku religijno�spo³ecznego. Zgodnie z takim ujêciem mo¿na
wydzieliæ okre�lon¹ kategoriê haniebnych czynów skierowanych przeciwko
prawom boskim. S¹ to zatem:
1. Krzywoprzysiêstwo (wiaro³omstwo) i blu�nierstwo. "Wysuñcie przeciwko
niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy z³o¿¹ �wiadectwo tej tre�ci:
Blu�ni³e� przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowad�cie go i ukamie-
nujcie na �mieræ" [1Król. 21,10]. "Bezecny �wiadek szydzi z prawa, a usta
bezbo¿nych ociekaj¹ bezprawiem" [Przyp. 19,28].
2. Namawianie do oddawania czci innym bogom. "Wyszli mê¿owie niego-
dziwi spo�ród ciebie i zwodzili mieszkañców swego miasta, powiadaj¹c:
Chod�my i s³u¿my innym bogom, których nie znacie" [5Moj¿. 13,14].
3. Niespe³nienie obowi¹zku go�cinno�ci i pogwa³cenie praw wzglêdem ko-
rzystaj¹cego z czyjej� go�ciny. "A gdy sobie podochocili, oto niektórzy
                                                  
1 Cytaty wed³ug: Biblia �wiêta to jest Wszystko Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu z
hebrajskiego i greckiego jêzyka na polski pilnie i wiernie przet³ómaczone, Lipsk 1889.
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mieszkañcy miasta, ludzie niegodziwi obst¹pili dom i zaczêli ko³ataæ do
drzwi i wo³aæ na sêdziwego gospodarza domu: Wyprowad� mê¿a, który
wszed³ do twego domu, a bêdziemy z nim ciele�nie obcowali" [Sêdz. 19,22].
4. Obraza majestatu. "Lecz pospólstwo mówi³o: Co nam ten mo¿e pomóc?
Wzgardzili nim i daru mu nie z³o¿yli" [1Sam. 10,27].
5. Uzurpacja. "Tak za� wola³ Szymei, z³orzecz¹c: Precz, precz, mê¿u krwi¹
splamiony, nikczemniku!" [2Sam. 16,7].
6. Naruszenie �wiêto�ci sanktuarium Jahwe poprzez pijañstwo. "Anna za�
odpowiedzia³a, mówi¹c: Nie, mój panie! Lecz jestem kobiet¹ przygnêbion¹.
Ani wina, ani innego trunku nie pi³am, ale wyla³am sw¹ duszê przed
Panem. Nie uwa¿aj swojej s³u¿ebnicy za kobietê przewrotn¹, gdy¿ z g³êbi
swej troski i zamartwienia mówi³am" [1Sm. 1,15].
7. Sprzeniewierzenia rytua³ów kap³añskich. "Ale synowie Heliego byli
nikczemni i nie znali Pana. [...] I bardzo wielki by³ grzech tych m³o-
dzieñców przed obliczem Pana, gdy¿ ludzie lekcewa¿yli sk³adanie Panu
ofiar" [1Sm. 2,12�17].
8. Odmowa dania ubogiemu pieniêdzy w przededniu nadchodz¹cego roku
sabatowego. "Strze¿ siê, aby nie powsta³a w twoim sercu niegodziwa my�l:
Zbli¿a siê siódmy rok, rok umorzenia d³ugów, i aby� nie patrzy³ nieprzy-
chylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie da³. On bêdzie wzywa³ prze-
ciwko tobie Pana i grzech bêdzie ci¹¿y³ na tobie" [5Moj¿. 15,9].

We wszystkich wymienionych wy¿ej przypadkach termin bìliyya�al zos-
ta³ u¿yty na okre�lenie ludzi nikczemnych, którzy w swej niegodziwo�ci do-
konuj¹ czynów haniebnych i bezbo¿nych. Nie s¹ to jednak wszystkie frag-
menty Biblii, w których s³owo to wystêpuje. Obliczono, ¿e bìliyya�al
pojawia siê w Starym Testamencie ³¹cznie 27 razy [Sperling 1995:323],
lecz pomiêdzy poszczególnymi autorami wystêpuj¹ czasem pewne niezgod-
no�ci, co do kwestii wystêpowania tego terminu w Starym Testamencie.
Niekiedy liczba ta jest zmniejszana do 24 i wydaje siê, ¿e owa niespójno�æ
jest wynikiem ró¿nych t³umaczeñ Biblii. O wiele istotniejszym problemem
jest jednak sposób interpretacji kolejnych w¹tków, w których natrafiamy na
termin bìliyya�al, a co za tym idzie nadawanie mu odpowiednich funkcji i
w³a�ciwego znaczenia.

Analiza wszystkich starotestamentalnych wzmianek, w których wystêpu-
je wyra¿enie bìliyya�al, umo¿liwia dokonanie jego charakterystyki w spo-
sób nastêpuj¹cy:
1. W Biblii hebrajskiej okre�lenie bìliyya�al oznacza niegodziwców lub
ludzi bezwarto�ciowych takich, jak ba³wochwalcy [Pwt. 13,14], mieszkañcy
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Gibea [Sdz. 19,22; 20,13], synowie Helego [1Sm. 2,12], Nabal [1Sm. 25,3],
Szeba [2Sm. 20,1] i jednocze�nie
2. symbolizuje negatywny aspekt ich dzia³ania, bêd¹c tym samym sposobem
wyra¿ania i podkre�lania zdecydowanie z³ej natury czynów pope³nianych
przez nich samych.
3. W niektórych fragmentach [2Sm. 22,5 i Ps. 18,5] jest synonimem
zdradliwych, potê¿nych wód, symbolizuj¹cych �wiat podziemny (Szeol)
i/lub �mieræ i zag³adê.

2. Belial rozparty w paszczy Piek³a. Ilustracja w Das Buch Belial
[za: DiNola 1998].

Przedstawiona powy¿ej próba odtworzenia w³a�ciwego znaczenia ter-
minu bìliyya�al na kartach Starego Testamentu pozwala nam, na tym eta-
pie prac nad rekonstrukcj¹ postaci Beliala, zrozumieæ jedynie pierwotne, a
nastêpnie pó�niejsze (nadrzêdne) znaczenie tego pojêcia. Na p³aszczy�nie
religijnej  okre�la ono istnienie destrukcyjnej si³y, z³ej woli (lecz jeszcze nie
bytu osobowego), która przeciwstawia siê Bogu i boskim prawom. Nato-
miast ludzie ukazani w poszczególnych fragmentach staj¹ siê "no�nikami"
tej si³y (s³owo bìliyya�al w ST u¿ywane jest czê�ciej w stosunku do ludzi,
ni¿ do pojêæ negatywnych), co nadaje ca³emu znaczeniu wymiar spo³eczny,
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a przez to bardziej osobowy. Odt¹d te¿ jest ju¿ tylko ma³y krok do u¿ycia
formy bìliyya�al jako imienia w³asnego Belial (Beliar).

Belial w pismach apokryficznych i qumrañskich
��������������������������������������

W poszczególnych dzie³ach literatury apokryficznej koncepcja z³a
osobowego, w postaci boskiego przeciwnika � Szatana, sta³a siê czynnikiem
sprawczym w procesie tworzenia siê wizerunku istoty demonicznej, jako
bytu zdecydowanie z³ego, bêd¹cego w sta³ej opozycji do Stwórcy i jego
zbawczych planów. W apokryfach starotestamentowych postacie demonów
ukazane s¹ jako istoty przeciwstawiaj¹ce siê Bogu i wystêpuj¹ce przeciwko
cz³owiekowi: "ca³a ich przewrotna dzia³alno�æ jest nastawiona na sprowa-
dzenie na ludzi z³a moralnego" [Spyra 1987:8]. W tych apokryfach, które
poruszaj¹ kwestiê z³a, Szatana i �wiata demonów, kluczowym problemem
jest pochodzenie z³ych duchów. Wiêkszo�æ z nich k³adzie nacisk, przede
wszystkim na genezê z³a opieraj¹c siê na ró¿nych interpretacjach fragmentu
Ksiêgi Rodzaju [Rdz. 6, 2�4]: "Ujrzeli synowie bo¿y, ¿e córki ludzkie by³y
piêkne. Wziêli wiêc sobie za ¿ony te wszystkie, które sobie upatrzyli". St¹d
te¿ niektóre najstarsze apokryfy (Ksiêga Henocha, Ksiêga Jubileuszy)
identyfikowa³y demony z upad³ymi anio³ami lub z potomstwem powsta³ym
ze zwi¹zków synów bo¿ych z ziemskimi córkami. Upadek anio³ów spowo-
dowa³ ca³kowit¹ ich degradacjê i zmianê natury, przez co sta³y siê bytami
wrogimi Bogu i przynosz¹cymi ludziom wszelkie z³o. Z czasem upad³ym
anio³om � demonom, zaczêto przypisywaæ odpowiedzialno�æ za grzech
pierwszych ludzi. Wynikiem tego by³a wewnêtrzna ewolucja w �wiecie istot
demonicznych, która poprzez hierarchizacjê ró¿nych demonów wykszta³ci³a
postaæ przywódcy wrogich Bogu i cz³owiekowi istot.

Postaæ Beliala, jako jednego z g³ównych w³adców demonów, jest czêsto
uto¿samiana z Szatanem � najpotê¿niejszym wrogiem Boga. W okresie
powstawania apokryfów imiê Belial jest najczê�ciej wystêpuj¹cym epitetem
spo�ród innych nazw nadawanych Szatanowi. W rzeczywisto�ci imiê Belial
jest synonimiczn¹ nazw¹ ksiêcia z³a, bêd¹cego sprawc¹ grzechu i tocz¹cego
odwieczn¹ walkê z Bogiem. Zdecydowane przeciwieñstwo Beliala, jako
bytu osobowego, w stosunku do Boga ukazuje ewolucjê tej postaci i pewn¹
metamorfozê starotestamentowego pojêcia bìliyya�al w odniesieniu do jego
apokryficznego wizerunku. Widaæ tu wyra�ny podzia³ na si³y ciemno�ci, z³a
i si³y dobra; trudno by³oby w tej sytuacji nie dopatrzyæ siê wp³ywów



99
��������������������������������������

dualistycznego zoroastryzmu podkre�laj¹c kontrast pomiêdzy dobr¹ a z³¹
moc¹ dzia³aj¹c¹ w Kosmosie.

Szczególn¹ funkcjê pe³ni Belial w pismach qumrañskich, gdzie imiê to
pojawia siê ok. 70 razy. Sylwetka Beliala ukazana jest tu w jednolity spo-
sób: jest to przeklêty ksi¹¿ê z³a, wiod¹cy ludzi na zatracenie. W Dokumen-
cie Damasceñskim odnajdujemy ostrze¿enie przed pod¹¿eniem �cie¿k¹
grzechu, któr¹ s¹ trzy sid³a Beliala: rozpusta, bogactwo i bezczeszczenie
�wi¹tyni [Vanderkam 1996:64]. Inne przes³anie zawarte w tym manuskryp-
cie mówi o tym, ¿e ka¿dy, kto zawrze przymierze z Bogiem, ochroni siê
przed zgubnym wp³ywem Szatana: "Ci ocaleni zostan¹ w czas pierwszego
spotkania, lecz gdyby kto� siê cofn¹³, wydany bêdzie na zatracenie. Taki
oto los spotka ka¿dego, kto wszed³ w Przymierze, ale nie dotrzyma³ jego
warunków a zguba zostanie mu zgotowana za po�rednictwem Beliala"
[Messadie 1998:359].

Autorzy poszczególnych apokryfów pos³uguj¹ siê prawie zawsze imie-
niem Belial w tych fragmentach, gdzie mowa jest o szkodliwym, niszczy-
cielskim dzia³aniu Szatana. Belial jest zatem w pismach qumrañskich, w
zale¿no�ci od kontekstu, zwodniczym duchem, anio³em ciemno�ci (�mierci)
b¹d� po�rednikiem Szatana. W niektórych przypadkach demon ten odpo-
wiedzialny jest za konkretne, negatywne pojêcia, tu rozumiane jako po-
wa¿ne grzechy, np. chêæ gromadzenia bogactwa. Testament Rubena mówi
na ten temat wyra�nie, ¿e "je�li po¿¹danie bogactwa nie m¹ci waszych
my�li, Belial nie ma nad wami w³adzy" [Messadie 1998:359]. Podobn¹
przestrogê zawiera w sobie Testament Symeona: "Strze¿cie siê zbytku, bo
jest on ojcem wszelkiego z³a, oddala od Boga i zbli¿a do Beliala"
[Messadie 1998:359].

Zgodnie z dualistyczn¹ wizj¹ �wiata, utrwalon¹ w zwojach znad Morza
Martwego, Belial przewodzi si³om ciemno�ci, a efekty jego dzia³ania s¹ a¿
nadto widoczne. W jednym z tekstów czytamy: "Serce Manassesa odmieni-
³o siê i s³u¿y³ teraz Belialowi, albowiem anio³em nieprawo�ci, który jest
ksiêciem tego �wiata (jest) Belial zwany Matanbukusem" [Messadie
1998:357]. Fragment ten odnosi siê do sytuacji, w której Hiskiasz, król
Judei, pragn¹³ przekazaæ swojemu synowi Manassesowi tre�æ wizji, których
do�wiadczy³, a tak¿e ca³¹ sw¹ m¹dro�æ. Wtedy te¿ prorok Izajasz objawi³
królowi, ¿e jego wysi³ek na nic siê zda, jako ¿e wkrótce Manasses pod
wp³ywem demona Samaela ulegnie z³u. Tak te¿ siê sta³o i po �mieci Hiskia-
sza Manasses bêd¹c w mocy Samaela "nie s³u¿y (ju¿) Bogu" ale "Szatanowi,
jego anio³om i potêdze" [Messadie 1998:357]. W¹tek opisany w tym apo-
kryfie nawi¹zuje do przekazu zawartego w ksiêgach Starego Testamentu
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[2Król. i 2Krn]. Tam te¿ znajdujemy opis panowania Manassesa: "czyni³
za� to, co z³e w oczach Pana, wed³ug ohydnych zwyczajów narodów, które
Pan wypêdzi³ przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudowa³ �wi¹tynki
na wy¿ynach, które zburzy³ Hiskiasz, jego ojciec, wznosi³ te¿ Baalowi o³ta-
rze i sporz¹dzi³ Aszery, jak to czyni³ Achab, król izraelski, oddawa³ pok³on
ca³emu zastêpowi niebieskiemu i s³u¿y³ mu" [2Król. 21,2�4]. Tre�æ apo-
kryfu pokrywaj¹ca siê czê�ciowo z tekstem starotestamentowym, porusza
ten sam motyw dzia³ania pod wp³ywem z³ych mocy. Jest to o tyle istotne, ¿e
w przypadku fragmentów starotestamentowych s³owem okre�laj¹cym z³o i
ohydne zwyczaje jest znany nam ju¿ i opisany wcze�niej termin bìliyya�al.

 Pomijaj¹c zagadkowe imiê Matanbunkus, którym w apokryfie zosta³
nazwany Belial, dochodzimy do kolejnego wa¿nego aspektu, jakim jest
wzmianka o anio³ach Szatana i jego potêdze. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e jest
to jedna z pierwszych informacji w literaturze qumrañskiej dotycz¹ca legio-
nów upad³ych anio³ów pozostaj¹cych w s³u¿bie Szatana. Belial zosta³ tu
ponadto nazwany "Ksiêciem tego �wiata" (w ten sposób nazywany jest te¿
Szatan w Nowym Testamencie), co nie pozostaje bez znaczenia na dalszy
rozwój tej postaci. �w. Pawe³ wydaje siê rozwijaæ tê my�l pisz¹c: "I wy
umarli�cie przez upadki i grzechy wasze, w których niegdy� chodzili�cie,
na�laduj¹c w³adcê, który rz¹dzi w powietrzu, ducha, który teraz dzia³a w
synach opornych" [Ef 2, 1�2].

Bêd¹c "w³adc¹ mocarstwa powietrza", którego w³adza rozci¹ga siê tak¿e
nad �wiatem ziemskim, Belial przewodzi si³om z³a a¿ do momentu, w któ-
rym zostanie pokonany przez Boga. W tek�cie Regu³y Zrzeszenia [1QS]
Belial posiada w³adzê nad swymi zwolennikami, "synami ciemno�ci", któ-
rzy w innym apokryfie [1QHII, 22] okre�lani s¹ jako "wspólnota Beliala".
W Testamencie Leviego autor porusza motyw kosmicznej walki dobra ze
z³em, maj¹c na celu ukazanie ostatecznej klêski Beliala. W opisie siedmiu
krêgów niebiañskich natrafiamy na zdanie nastêpuj¹cej tre�ci: "[...] w
trzecim znajduj¹ siê obozowiska oddzia³ów powo³anych, by w dniu S¹du
Ostatecznego dokonaæ zemsty na Belialu i s³u¿¹cych mu duchach"
[Messadie 1998:359]. Wizja kosmicznej walki Boga z Belialem posiada
tak¿e swój ziemski wymiar. Autorzy poszczególnych apokryfów, ¿yj¹cy w
gminie qumrañskiej, tworzyli swe dzie³a w przekonaniu, ¿e obecny eon jest
czasem rz¹dów Beliala. Tym, który w imieniu Boga przewodzi³ Jego wyz-
nawc¹ w walce ze z³em by³ Nauczyciel Prawa, zwany tak¿e Mistrzem Spra-
wiedliwo�ci. Spo�ród niewielu zachowanych dokumentów wzmiankuj¹cych
postaæ Nauczyciela Prawa, na jego temat wiemy obecnie tylko tyle, ¿e by³
przywódc¹ esseñczyków, pe³ni¹c funkcjê najwy¿szego kap³ana. W "ludz-
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kiej" perspektywie Nauczyciel Prawa by³ odpowiednikiem archanio³a Mi-
cha³a walcz¹cego tak¿e w imieniu Boga z Belialem [Schiffman 1989:50].

W najwa¿niejszym dokumencie eschatologicznym literatury qumrañ-
skiej � Regule Wojny [1QM] problem walki dobra ze z³em posiada tu decy-
duj¹ce znaczenie. W pierwszej czê�ci Regu³y Wojny autor omawia przebieg
czterdziestoletniej wojny, która rozegra siê pomiêdzy "synami �wiat³o�ci" i
"synami ciemno�ci": "Bêdzie to czas ocalenia dla ludu Bo¿ego i okres pa-
nowania wszystkich mê¿ów jego obozu, a wieczna zguba dla obozu Szata-
na... Panowanie Kittim dobiegnie kresu, a niesprawiedliwo�æ bêdzie
zwyciê¿ona bez reszty i nie bêdzie ratunku [dla synów] ciemno�ci"
[VanderKam 1996:72]. Podobne przes³anie zawarte jest w Dokumencie
Damasceñskim, który mówi, ¿e panowanie Beliala w ¿aden sposób nie
mo¿e byæ wieczne, za� Bóg w decyduj¹cej walce z si³ami z³a odniesie osta-
teczne zwyciêstwo.

Na przyk³adzie wizerunku Beliala w pismach qumrañskich trudno by³o-
by nie widzieæ analogii do postaci Beliara, umieszczonego w jednym ze
swych listów przez �w. Paw³a. Aposto³ kieruj¹c siê ukazaniem tej samej idei
z³a u¿ywa przeciwstawnych pojêæ: dotycz¹cych osób (wierz¹cy � niewierz¹-
cy, Bóg � Beliar), warto�ci (sprawiedliwo�æ � niesprawiedliwo�æ) i symboli
(�wiat³o � ciemno�æ) [Ko�cielniak 1995:325]. Z punktu widzenia etymo-
logii s³owa, najbli¿szym nowotestamentalnemu terminowi Beliar, jest heb-
rajskie okre�lenie bìlî �ôr, wystêpuj¹ce w Testamencie Leviego. W takim
ujêciu termin ten mo¿na tu t³umaczyæ jako "jasno�æ", "luminacjê", co z
kolei mo¿e byæ rozumiane tylko jako uzurpacja, w sensie "podaj¹cy siê za
�wiat³o�æ", jako ¿e "droga Beliala jest wy³¹cznie drog¹ ciemno�ci" [Sper-
ling 1995:325].

W pó�niejszych pismach apokryficznych, powstaj¹cych po I w. n.e.,
postaæ Beliala ulega znacznym przeobra¿eniom. W utworach tych Belial
ukazany jest prawie zawsze jako pokonany demon (nadal uto¿samiany z
Szatanem), przebywaj¹cy w piekle. Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e taki obraz
Beliala stanowi pewn¹ kontynuacjê qumrañskiego w¹tku jego walki z Bo-
giem, po której skazany jest na wieczne potêpienie. W takim te¿ �wietle
przedstawia Beliala spisana w III w. n.e. apokryficzna Ewangelia Bart³o-
mieja. Znajduje siê w niej opis rozmowy aposto³a Bart³omieja z Belialem,
odbywaj¹cym karê piekieln¹. Demon opowiada tu swoj¹ historiê, w której
zosta³ stworzony przez Boga, jako pierwszy anio³, lecz w momencie, gdy
odmówi³ oddania czci pierwszemu cz³owiekowi, zosta³ str¹cony wraz ze
swymi zwolennikami. "Najpierw nazywa³em siê Satanael, co znaczy Anio³
Boga. Gdy jednak nie chcia³em uznaæ obrazu Boga, zosta³em nazwany Sza-
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tanem, co znaczy Anio³ piek³a. [...] Ja by³em nazwany pierwszym z anio³ów,
bowiem gdy Bóg stworzy³ niebo, wzi¹³ gar�æ ognia i utworzy³ najpierw
mnie, na drugim miejscu Micha³a, jako trzeciego Gabriela, jako czwartego
Rafaela, na pi¹tym miejscu Uriela, na szóstym Satanaela i innych sze�æ
tysiêcy anio³ów, których imion nie mogê wymieniæ" [Bartnicki 1986:506].

3. Upadek zbuntowanych anio³ów, porwanych przez Beliala. Miniatura
z XV wieku [Dictionaire du diable, Pary¿ 1989].

Bêd¹c upad³ym anio³em Belial wymierza karê ludzkim duszom, samemu
równie¿ podlegaj¹c karze, której dokonuj¹ na nim anio³y zemsty. Niezale¿-
nie od tego Belial wysy³a pos³uszne mu demony w celu dalszego prze�lado-
wania ludzi i sprowadzania ich na drogê grzechu.

Od pocz¹tku rozwoju chrze�cijañstwa w pierwszych wiekach naszej ery
a¿ po czasy pó�nego �redniowiecza motyw prze�ladowania ludzi przez Sza-
tana zyska³ rangê osobnego problemu, z czasem pojmowanego jako specy-
ficzne "prawo" Szatana do ludzi. Powsta³e u schy³ku �redniowiecza tzw.
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ksiêgi procesu Szatana, poruszaj¹ ten w¹tek, ukazuj¹c Szatana jako oskar-
¿yciela domagaj¹cego siê kary dla ludzko�ci. Argumentem w tym procesie
jest fakt os¹dzenia i ukarania upad³ych anio³ów przez Boga; sprawiedliwo�æ
wymaga zatem, aby i niewolni od grzechu ludzie zostali os¹dzeni i ukarani.
Jednym z tych dzie³ jest pochodz¹cy z roku 1382 traktat "Belial" autorstwa
Jakuba z Theramo. Wystêpuj¹cy tu w roli prokuratora Szatan nosi imiê
Belial i wydaje siê, ¿e jest to jedno z ostatnich ogniw w rozwoju tej postaci
pocz¹wszy od pierwszych wzmianek starotestamentowych, a¿ po czasy
nowo¿ytne.

4. Szatan pod postaci¹ oskar¿yciela. Ilustracja w Das Buch Belial Jacobusa
Teramo [za: Zalewska�Lorkiewicz 1996].
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