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Wprowadzenie
Nie bój się, 

oto przynoszę ci dobrą nowinę…

Te poetyczne słowa, którymi zwrócił się Archanioł Gabriel 
do Marii podczas Zwiastowania (Ewangelia wg św. Łuka-
sza 2:10), wzbudzają wielkie emocje zarówno we mnie, jak 
i w wielu innych ludziach. Sentencja ta to ogłoszenie przez 
Gabriela nowiny o zbliżających się narodzinach prawdziwego 
cudotwórcy. Jakaż to wspaniała wiadomość, którą przyniósł 
Ziemi!

W niniejszej bezwyznaniowej książce starannie zgłębi-
my postać Gabriela, anioła posłańca. Jest on bowiem po-
słańcem matek, pisarzy i artystów niemal wszędzie, o czym 
przekonasz się, kiedy przeczytasz historie zapisane na kar-
tach tej książki. 

Gwoli jasności, nie zalecam wcale czczenia aniołów 
czy też modlenia się do nich. Anioły nie chcą być obiek-
tami kultu. Zamiast tego pragną, by całą cześć i chwałę 
oddawać Bogu, Stwórcy aniołów i nas wszystkich. W tej 
książce zbadamy, jak Bóg zsyła anioły do tych, którzy są 
w potrzebie. W szczególności skupimy się na Archaniele 
Gabrielu, któremu przypisana jest pomoc matkom oraz 
posłannictwo.
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Historia i symbole Archanioła Gabriela

Gabriel jest jednym z dwóch (drugim jest Michał) wymie-
nionych z imienia aniołów w Biblii kanonicznej – tym termi-
nem określamy Biblię akceptowaną przez większość wyznań 
chrześcijańskich. Niektóre religie aprobują dodatkowe święte 
księgi (zazwyczaj Zwoje znad Morza Martwego) jako część 
ich Biblii, które opisują także innych archaniołów. Przykła-
dowo Archanioł Rafael wymieniany jest w deuterokanonicz-
nej Księdze Tobiasza (uznawanej przez katolików, wschodnie, 
ortodoksyjne i orientalne Kościoły chrześcijańskie), a Uriel 
pojawia się jedynie w pismach apokryficznych. Z kolei Ar-
chanioł Metatron opisywany jest w Księdze Enocha, kolej-
nym piśmie spośród Zwojów znad Morza Martwego.

Chociaż zarówno Michał, jak i  Gabriel występu-
ją w  Biblii kanonicznej, to jedynie Gabriel spotykał się 
i rozmawiał z ludźmi. We wszystkich świętych księgach, 
w  których się pojawia, intensywnie nawiązuje kontakty 
z ludźmi i służy im przewodnictwem. Jak przekonasz się 
dzięki tej książce, Gabriel nadal aktywnie współdziała 
z ludźmi na każdym etapie ich życia.

Imię Gabriel oznacza „boską siłę” lub „siłę Boga” i wy-
wodzi się od semickiego słowa geber, które znaczy „być 
silnym” albo też „stosować więcej siły”, oraz od słowa el, 
które znaczy „Bóg” lub „boski”. Gabriel jest najbardziej 
znany jako „Anioł Posłaniec”. Ponieważ słowo anioł ozna-
cza „Posłańca Boga”, Gabriel uważany jest za nadzorcę 
ludzi i anielskich wysłanników. Przedrostek arch – oznacza 
„pierwszy” lub „główny”, zatem Gabriel jest „Pierwszym” 
lub „Głównym Posłańcem”. W zasadzie Gabriel jest pierw-
szym aniołem wymienionym w Biblii (w Księdze Daniela). 
Jest on również ważnym aniołem w trzech monoteistycz-
nych religiach: judaizmie, chrześcijaństwie oraz islamie.



11

Wprowadzenie

Wzmianki o  Gabrielu po raz pierwszy pojawiają się 
w Zwojach znad Morza Martwego, w Księdze Daniela. 
Badacze są zgodni co do tego, że Księga Daniela została 
napisana w drugim wieku i składa się z mieszanki pisem-
nych tradycji, analizy historii Babilonu oraz proroczych 
wizji. Są to wizje i sny babilońskiego króla oraz Daniela, 
który służył królowi jako oficjalny tłumacz i interpretator 
snów. Archanioł Gabriel aktywnie pomagał Danielowi 
w  interpretacji tych wizji, włączając w to proroctwo do-
tyczące nadejścia Mesjasza. Większość ludzi na podstawie 
zawartych w nim szczegółów i ram czasowych wierzy, że 
proroctwo Daniela o Mesjaszu mówi o Jezusie Chrystusie.

Kolejne pojawienie się Gabriela odnotowujemy w Księ-
dze Łukasza, która jest najdłuższą księgą w  synoptycz-
nych Ewangeliach Nowego Testamentu (Księgi Mateusza, 
Marka i  Łukasza, które opisują te 
same biblijne historie w  inny spo-
sób, czyli „synoptycznie”).

Uznaje się, że Łukasz był le-
karzem i  zwolennikiem apostoła 
Pawła, który żył i napisał Ewangelię 
w języku greckim niemal sto lat po 
wniebowstąpieniu Jezusa. Jest jedy-
nym ewangelistą, który wymienia 
Archanioła Gabriela z imienia.

Łukasz jako pierwszy opisuje 
spotkanie Gabriela z Zachariaszem, 
starszym kapłanem. Zarówno Za-
chariasz, jak i  jego żona Elżbieta 
byli potomkami Aarona, starsze-
go brata Mojżesza. Zachariasz i Elżbieta byli bezdzietni 
i oboje przekroczyli już wiek rozrodczy. Zatem Zachariasz 
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był zdumiony i pełen obaw, kiedy ujrzał Gabriela w świą-
tyni, w której służył. Gabriel rzekł mu:

Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłu-
chana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz 
imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i  wesele; i  wielu 
z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki 
w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie 
matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spo-
śród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. (Ewangelia 
wg św. Łukasza 1:13-16).

Początkowo Zachariasz spierał się z aniołem – twier-
dził, że on i jego żona są już za starzy na posiadanie dzieci. 
Lecz niebawem proroctwo się spełniło i Elżbieta urodziła 
syna, który był potem znany jako Jan Chrzciciel.

Sześć miesięcy później Gabriel podobną nowinę przy-
niósł Marii, żonie Józefa. Mówiła ona o nadchodzących 
narodzinach Jezusa Chrystusa. Maria również była zasko-
czona tym proroctwem, ponieważ nadal była dziewicą. 
Jednakże, tak samo jak w przypadku niezwykłego poczę-
cia u Elżbiety i Zachariasza, niebawem spełniło się także 
proroctwo Gabriela dotyczące Marii. Ponieważ Archanioł 
Gabriel pomagał prorokowi Danielowi w  interpretacji 
jego wizji o nadejściu Mesjasza, anioł ten zaangażowany 
był w dwa zwiastowania głoszące przybycie Jezusa.

Sześćset lat po czasach śmiertelnego żywota Jezusa, 
prorok Mahomet z  arabskiej Mekki został nawiedzony 
przez Archanioła Gabriela podczas medytacji w  jaskini. 
Mahomet otrzymywał objawienia od anioła aż po kres 
swego życia. Spisane objawienia Mahometa, których do-
znał od Gabriela, stanowią muzułmańskie Pismo Święte – 
Koran. W piśmie tym archanioł określany jest imieniem 
Dżibril, co stanowi arabskie tłumaczenie imienia Gabriel.
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W  swojej książce Muhammad: Człowiek i  jego wiara 
T. Andrae cytuje Mahometa w opisie jego spotkania z Ar-
chaniołem Gabrielem:

Objawienie pojawia się na dwa sposoby. Czasem Ga-
briel odwiedza mnie i mówi niczym jeden człowiek prze-
mawiający do drugiego, ale wówczas tracę to, co do mnie 
mówi. Jednakże czasami objawienie pojawia się w dźwię-
ku dzwonów, tak, że moje serce jest zdezorientowane. Ale 
to, co zostaje przede mną odkryte w ten sposób, już nigdy 
mnie nie opuszcza.

Gabriel opisywany jest także w  Księdze Enocha, 
w Zwojach znad Morza Martwego, która składa się z trzech 
kanonicznych ksiąg Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego 
i Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo. Enoch 
był prapradziadem Noego i praprawnukiem Adama; z po-
mocą Archaniołów Gabriela i  Michała odwiedził Niebo 
i mógł ujrzeć Boga oraz anioły. U kresu jego życia, Bóg 
przemienił Enocha w Archanioła Metatrona.

W  pierwszej Księdze Enocha Gabriel zostaje we-
zwany przez Boga do wygnania ze świata grzeszników 
oraz upadłych aniołów, które parzyły się z  ludzkimi 
kobietami, aby mieć z nimi dzieci. Księga opisuje także 
Gabriela jako „jednego ze świętych aniołów, które nad-
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zorują Ogród Edenu, węże oraz cherubiny” (Pierwsza 
Księga Enocha 20:7).

Gabriel odgrywa także znaczącą rolę w  hebrajskich 
midrashims (legendach i  pismach, które wykraczają poza 
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historie z Biblii hebrajskiej). Według tych opowieści Gabriel 
odpowiada za zachowanie przy życiu maleńkiego Abrahama, 
nauczenie Józefa języków, i  to on spowodował, iż Mojżesz 
jako niemowlę zapłakał w odpowiednim momencie, by przy-
ciągnąć uwagę córki faraona, która go następnie adoptowała. 

Symbole Gabriela: lilie oraz róg

Każdy z  archaniołów posiada symbol, który oznacza 
określoną misję. Przykładowo Archanioł Michał dzierży 
miecz, albowiem triumfuje on nad lękiem. Symbolem 
Rafaela jest ryba, ponieważ, jak podaje Księga Tobiasza, 
anioł ten uleczył ślepego, kładąc rybę na jego oczach (oraz 
dzięki uzdrawiającym modlitwom).

Symbolami Gabriela są miedziany róg oraz kwiaty białych 
lilii. Rogu używa on do głoszenia nowin i przyciągania na-
szej uwagi. Niektórzy ludzie wierzą, że Gabriel zadmie w róg 
także w  Dniu Sądu, chociaż jest to legenda, która została 
stworzona wieki po tym, jak napisano Biblię, w popularnym 
dziele Raj utracony autorstwa Johna Miltona oraz w pracach 
artystycznych datowanych na co najmniej rok 1400.

Gabriela zazwyczaj portretowano jako trzymającego 
w dłoni lilie o długich łodygach.

Lilie bowiem reprezentują czystość i  wiarę duchową. 
Są również związane ze skromnością Marii, zatem Gabriel 
dzierży je jako symboliczne powiązanie z  Matką Boską. 
Lilie z  trzema płatkami są symbolem Świętej Trójcy i  są 
podstawą symbolu fleur-de-lis1.

1 Fleur-de-lis – figura heraldyczna w kształcie stylizowanego kwiatu lilii; 
w Kościele katolickim jest symbolem[1] maryjnym; w heraldyce średnio-
wiecznej lilia symbolizowała niepokalane rycerstwo; obecnie fleur-de-lis 
używany jest również jako część logo przez liczne organizacje skautowskie 
i harcerskie (przyp. tłum.).
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Pielęgniarki i anioły 

Ci, którzy przyjmują porody, wiele razy spotykają anioły! 
Przykładowo położna Lisa Bolton nieraz prosiła Archa-
nioła Gabriela, by pomógł jej przy trudnych porodach. 
Wygląda na to, że anioł zawsze pomaga pielęgniarkom 
i lekarzom dokonywać właściwych wyborów.

Lisa mówi: „Czuję, że moje modlitwy zostają wysłu-
chane za każdym razem, kiedy proszę o pomoc. Całkiem 
niedawno modliłam się za kobietę, która miała podczas 
porodu taki krwotok, że mogła umrzeć. Jakimś cudem 
krwawienie zatrzymało się na kilka minut, co pozwoliło 
personelowi zawieźć ją na salę operacyjną. Udało nam 
się powstrzymać krwotok i kilka dni później mogła udać 
się do domu wraz ze swym zdrowym dzieckiem. Jestem 
niezmiernie wdzięczna Archaniołowi Gabrielowi za jego 
nieustającą pomoc!”.

Na przestrzeni lat słyszałam wiele takich historii od 
pielęgniarek i  innych pracowników medycznych, którzy 
modlili się i wzywali na pomoc anioły. Gdybym wyma-
gała pomocy lekarskiej, zdecydowanie wolałabym trafić 
w ręce kogoś, kto się modli – a ty? 

o o

Inna pielęgniarka, Audrey, powiedziała mi, jak praca 
z  Archaniołem Gabrielem pomogła przyciągnąć więcej 
pacjentek do jej gabinetu położniczego.

Audrey jest dyplomowaną pielęgniarką. Zaczęła się 
martwić, bo zaobserwowała stały spadek liczby pacjentek. 
Kobieta, która prowadziła sprawy księgowe gabinetu, 
stwierdziła, że pracuje tam od piętnastu lat, a nigdy nie 
widziała jeszcze takiego spadku pacjentek.

Wszyscy bali się zwolnień, ponieważ mieli rodziny na 
utrzymaniu, zatem każdego ranka, wyruszając do pracy, 
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Audrey prosiła Archanioła Gabriela, by zesłał jej nowe pa-
cjentki i pobłogosławił jej praktykę pielęgniarską. Kilka 
tygodni później współpracownica Audrey, która zajmo-
wała się umawianiem wizyt, oznajmiła, że mają zajęte ter-
miny na następnych kilka tygodni. (A rok później gabinet 
był nadal pełny).

Audrey wspomina:

Ponieważ Gabriel tak niesamowicie pomógł zapełnić 
nam grafik przyjęć, postanowiłam poprosić go o pomoc 
dla naszych bezpłodnych pacjentek. I  znowu każdego 
ranka w  drodze do pracy dziękowałam Gabrielowi za 
pomoc w  zajściu w  ciążę w  przypadku kilku pacjentek. 
Jedna z kobiet, która była po czterdziestce, przez lata pró-
bowała już mnóstwa metod, by zwalczyć bezpłodność. Ale 
na krótko przed tym, jak ona i jej mąż zgromadzili wszyst-
kie niezbędne do adopcji dokumenty aplikacyjne, okazało 
się, że była w ciąży, a teraz mają zdrowego syna.
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Inna kobieta przeżyła kilka poronień, ale w  końcu 
doczekała się córki. A jeszcze inna nie mogła wręcz uwie-
rzyć, że zaszła w ciążę bez żadnego wspomagania leczenia 
bezpłodności, którym posiłkowała się w przeszłości. Dzię-
kuję Archaniołowi Gabrielowi za te cuda!

Uzdrowiciele, którzy pracują z  dziedziną poczęcia 
i ciąży, mogą naśladować przykład Audrey i prosić Archa-
nioła Gabriela, by pomógł ich pacjentom.

Duchowe leczenie bezpłodności

Przy obecnym wzroście przypadków bezpłodności i zabu-
rzeń funkcji rozmnażania Archanioł Gabriel może pomóc 
rodzicom desperacko pragnącym dziecka. Widziałam, jak 
Gabriel pomagał potencjalnym rodzicom adopcyjnym, by 
ich starania o adopcję zwieńczone były sukcesem. Widzia-
łam też ludzi, którzy przezwyciężyli bezpłodność dzięki 
zwróceniu się do Boga i aniołów. Dotyczy to także moich 
własnych narodzin!

Moi rodzice byli wówczas małżeństwem od siedmiu lat 
i bardzo pragnęli dziecka, ale moja matka nie zachodziła 
w  ciążę. W  końcu w  swoim lokalnym kościele złożyła 
modlitewną prośbę o dziecko. I zostałam poczęta dziesięć 
miesięcy później! Czy dziwne jest zatem, iż wierzę w po-
tęgę modlitwy, skoro urodziłam się, bo modlitwy zostały 
wysłuchane?

A oto list, jaki moi rodzice otrzymali, po tym jak zło-
żyli modlitewną prośbę:
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Moi rodzice przez siedem lat 
bezskutecznie starali się o dziecko. 
Złożyli w końcu modlitewną prośbę, 
a dziesięć miesięcy później poczęli mnie.

Poczęcie i ciąża 
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NIE BÓJ SIĘ, OTO PRZYNOSZĘ CI DOBRĄ NOWINĘ…

Ten biblijny cytat doskonale oddaje charakter działalności Archanioła Ga-
briela. Jest on bowiem posłańcem Boga. Wysłannikiem, który często przyno-
si najlepsze wieści. Czy chcesz dowiedzieć się, co ma Tobie do powiedzenia?

Archanioł Gabriel jest patronem i opiekunem matek oraz ich dzieci. Obda-
rza szczególnym wsparciem kobiety spodziewające się potomstwa oraz pary 
planujące powiększenie rodziny. Wpływa również na wzrost kreatywności 
i rozkwit procesów twórczych, przez co umożliwia rozwiązanie każdego pro-
blemu. O jego skuteczności utwierdzą Cię relacje wielu osób, które już sko-
rzystały ze wstawiennictwa tego wysłannika Niebios. Nauczysz się również 
rozpoznawać posłańców Archanioła oraz będziesz dostrzegać pozostawione 
przez niego znaki.

ARCHANIOŁ GABRIEL – ŹRÓDŁO ŻYCIA I INSPIRACJI.

Dr Doreen Virtue jest bestsellerową Autorką oraz dok-
torem psychologii, który do perfekcji opanował nawiązy-
wanie kontaktu z anielskimi istotami. Jest stałym gościem 
w programach takich jak Oprah, The View, Good Morning 
America, CNN i wielu innych. Prowadzi także warsztaty 
na całym świecie. 


