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ZSOLTÁR 91. – 2. Angyali védelem 
Horváthné Éva tanításvázlata, 2019. 09. 08. 

 
Zsoltárok 91,1-12.  
1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. 
A mindenható rejtekében, és az Ő árnyékában nyugodni egy keresztény ember számára nem egy 
titokzatos hely, nem egy rejtélyes hely, számunkra ez nem olyan hely, ami elérhetetlen lenne.  
Egy hívő embernek ez az otthona, ez a lakhelye. 
Viszont egy elveszett embernek, vagy egy vallásos embernek, aki nem hallott Igei tanításokat, 
annak fogalma sincs arról, hogy a baleset megelőzhető, hogy a betegségnek ellen lehet állni és 
ellent is kell állni hit által.  
Fogalma sincs arról, hogy a hitét hogyan építse fel abban, hogy ha jön az élet vihara, akkor 
szilárdan meg tudjon állni, hogy mit tegyen akkor, amikor megpróbáltatások érik.  
Aki Isten rejtekében nyugszik, aki Isten oltalmazó védelme alatt van, azt nem illeti a betegség, a 
csapás, a tragédia, a fájdalom…stb.  
Isten akarata és terve a számodra az, hogy egészségben, és növekedésben éljél. 
Mi nem törvény szerint, nem teológiai tudás szerint élünk, hanem a Szent Szellem tanít és vezet 
minket.  
Mi nem értelemmel tanulmányozzuk a Bibliát, hanem a Szent Szellem tanít bennünket, és ad 
kijelentést az Igéből. 
Szellemmel teljes hívőként, mi az Igét cselekedjük, az Ige alapján élünk.  
Nem törvény szerint kell engedelmeskedünk az Igének, hanem egy belülről jövő késztetés alapján 
kell élnünk az Igét.  
Az Igének nem lehet a parancsolatok szerint engedelmeskedni, ezt Jézus bebizonyította. 
Ő mindig a Szent Szellemnek engedelmeskedett, és nem a vallási vezetők törvényeinek. 
Az Ószövetségben, ha áldást akart kapni egy zsidó ember, akkor engedelmeskednie kellett a 
törvénynek, mert az volt a feltétel az áldások beteljesedéséhez. (5Móz. 28) 
Mi másként vagyunk itt a világban. Mi nem e világból valók vagyunk, de ebben a világban élünk.  
Mi az Újszövetségben vagyunk, Isten Igéjétől születtünk és mi éljük Isten Igéjét.  
Ha nem éljük Isten Igéjét, akkor nem cselekedjük az igazságot.  
Látható, hogy nagy különbség van abban, hogy nem törvény szerint követjük az Igét, hanem éljük 
és cselekedjük az Igét.  
Ma már a szeretet sem egy parancsolat a számunkra, mert Isten szeretet kitöltetett a szívünkbe a 
Szent Szellem által, ami alapján élünk és cselekszünk. Róm. 5,5. 
2. Azt mondom az Úrnak… 
Az Úr megvédelmez, megoltalmaz, körbevesz minket, betakar minket.  
Viszont abban, hogy a te életedben ez valóságba jöjjön, van valami, ami a te részed, mert 
automatikusan nem válik ez valósággá az életedben.  
A te részed az, hogy azt mondod, hogy kijelented a hitedet, hogy Istenben bízom, Ő az én 
oltalmam, váram, Istenem, Ő a rejtekhelyem.  
Ő az, aki engem megvédelmez, meggyógyít, megtisztít, gyarapodásra visz.  
Az a te részed, hogy te kimondjad az Igét.  
Mert Isten Igéje élő és ható és úgy működik, hogy ha használod, ha cselekszed.  
Nem elég csak hinned azt, hogy Isten megvédelmez téged, hanem meg is kell cselekedned, ezáltal 
fog valóságba jönni.  
A hit cselekedetek által jön valóságba. Tehát ki kell mondani. (Jakab 2,26.) 
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Ha te meg teszed részedet, és ragaszkodsz Istenhez, akkor Isten is meg tudja tenni az Ő részét. 
Istennek is szüksége van terád. 
Amikor mi teljesen megbízunk Istenben, akkor sokkal hatalmasabb védelemben van részünk, 
mintha a világi hatalmakhoz fordulnánk. 
A hited által, a megvallásaid által, az Igének a kijelentése által oltalmazó, védelmező falakat építesz 
magad köré. 
Mert ez a hitnek a pajzsa és nem tud az ellenség semmilyen tüzes nyilával így ártani neked. 
3. Mert Ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. 
Beszéltünk arról, hogy a madarász az, aki csapdákat helyez ki, hogy elkapja a madarakat.  
Isten itt az ördögre utal, aki előre elkészíti neked a csapdát, hogy te abba beleessél.  
Ahogy Istennek is van a te életedre egy tökéletes akarata, hogy te abban járjál és éljél az életed 
minden napján, úgy az ördögnek is van egy tökéletes akarata, hogy nap mint nap tökéletesen 
beleessél az ő csapdáiba.  
De amikor te elfoglalod helyedet az imádságban a hited megvallásában, akkor védőfalakat építesz 
fel magad köré és nem esel bele a csapdába. 
Ha követed a Szent Szellemet, akkor tökéletesen kikerülheted az ördög minden gonosz csapdáját. 
Tehát megteszed a te részedet, és Isten is megteszi az Ő részét és megoltalmaz, megvédelmez. 
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az Ő hűsége. 
Ez is Isten része. 
Ahogy egy madár a kiterjesztett szárnyaival megvédelmezi a fiókáit, annyira el tudja őket takarni, 
hogy nem is lehet látni a kicsiket, ugyanígy védelmezi Isten is az övéit. 
A páncél a héberben, egy kör alakú védelmet jelent.  
Egy erős védőburok vesz körbe minket. 
Viszont a mi döntésünkön múlik az, hogy a Mindenható rejtekhelyén maradunk-e vagy sem. 
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. 
Nem kell félelmekben élnünk életünk egyetlen napján sem, mert Jézus megszabadított ettől is. 
Vagyis nem szabad megengedned a félelmet, nem szabad félned semmitől sem. (a betegségtől, 
gyötrődéstől, stb.) 
Nekünk kell ellenállni a félelemnek és vissza kell utasítani a félelmet. 
Így leszünk képesek távol tartani magunktól a félelem szellemét.  
Az Ige megvallásával tudod beépíteni a szellemedbe, hogy nem félsz. 
Mindenki mondja, hogy: – Én, nem féllek a haláltól, a betegségektől, vagy a balesetektől. Ámen!  
A teljes szeretete kiűzi a félelmet. (1János 4,18.) 
6. A dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít.  
Mi a dögvész?: járványos betegségek, járványos fertőzések, rosszindulatú, ragályos, fertőző, kóros 
betegségek, amelyek halálosak és pusztítóak, de nem kell félned ezektől.  
Amikor meghalljuk, hogy jön egy fajta vírus, abban a pillanatban vissza kell utasítani, el kell átkozni 
a Jézus nevében. Hatalommal. 
Nem azt mondani, hogy én leszek az első, aki elkapom. 
Isten az Ő erejének a sátorával borít be bennünket, védő oltalommal.  
Megvédelmez minket az ördögnek a csapdáitól.  
Megoltalmaz minket olyan dolgoktól, amelyek a világban lévőket érintik. Minket nem érinthetnek. 
7-8. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren és hozzád nem is közelít.  
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszok megbüntetését.  
Mit ír az Ige? Elesnek mellőled ezren (vagyis melletted ezren megbetegednek, ezernek tragédiába 
fordul az élete, ezrek elvesztik a munkahelyüket) és jobb kezed felől tízezren (ugyanez)  
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és hozzád nem is közelít.  
Mi csak szemlélők leszünk, mert elesnek ezren, tízezren és hozzánk nem is közelít.  
Te magad érintetlen leszel, mert a felségesnek rejtekében vagy.  
Látni fogod a pusztulást, de te nem leszel benne.  
9-10. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá.  
Nem illet téged a veszedelem és csapás nem közelget a sátorodhoz. 
Ha te megteszed a te részedet és bemész Isten hajlékába, Isten jelenlétébe, az Ő szárnyai alá, 
akkor nem illet téged a veszedelem.  
Az egyáltalán nem igaz, hogy minden, ami a világban történik az Isten akarata.  
Mindennek meg van az oka, hogy mi miért történik.   
Azért vannak tragédiák, betegségek, mert az emberek a rájuk eső részt nem teszik meg.  
Nem lakoznak a felségesnek rejtekében és nem nyugszanak meg a Mindenható árnyékában.  
Nem mennek Istenhez, nem keresik az Ő védelmét, nem mondják, hogy: Ő az én oltalmam, Ő az én 
Istenem, Ő az én menedékem, gyógyítóm, szabadítóm.  
És az ördög szertejár és pusztít és rombol, mint egy tolvaj.  
A félelmekre visszatérve, rengeteg dolog van, ami félelmet okoz, de mi történik akkor, ha nem 
félünk?  
Ha nem félünk, akkor a veszedelem elkerül bennünket, és csapás nem éri a lakhelyünket.  
Ha kimondod az Igét, akkor Isten képes arra, hogy visszatartsa gonosz erejét.  
Ezt az igazságot kell betáplálni az elménkbe, és el kell várnunk, hogy ez az isteni védelem 
működjön az életünkben.  
11. Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. 
Isten rendelte mellénk az angyalait, hogy mindenben legyenek a segítségünkre. 
Attól a pillanattól fogva, ahogy megszülettünk, Isten egy őrangyalt állított mellénk. 
Amikor felnövekszünk, felnőtt korban kerülünk, akkor sem veszítjük el őket, mert az egész életünk 
során velünk vannak. 
Ahogy növekszünk, még több angyalra van szükségünk.  
Az angyalok valóságos szellemi lények, akik a rendelkezésünkre állnak, és minden pillanatban 
szolgálatra készen állnak. 
Ők szolgáló szellemek, akikkel nem beszélgetünk, nem imádjuk őket, hanem ők minket szolgálnak, 
mert értünk küldettek el. 
A minden utadon kifejezés azt jelenti, hogy az angyalok mindenhol velünk vannak: pl, ha járművön 
utazol, vagy a munkahelyedre menet és jövet, ha a házkörüli teendőkben, stb.  
Ez az ő feladatuk.  
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. 
Ez szó szerint azt jelenti, hogy ha kell, felemelnek bennünket, hogy meg ne sértsük magunkat.  
Egyébként ezzel az Igével kísértette meg az ördög Jézust a pusztában, amikor azt mondta neki, 
hogy: vesd le magad a szikláról, mert Isten Igéje mondja, hogy majd az angyalok megvédelmeznek 
téged.  
De Jézus tudta, hogy mit kell mondani az ördögnek: Ez így van, ez Igaz, de ne kísértsd a te Uradat, 
Istenedet. Mit értünk ez alatt? 
Az, hogy Isten oltalmazó, védelmező keze felettünk van, nem jogosít fel minket arra, hogy bármit is 
felelőtlenül megtegyünk.  
Pl. nem száguldozhat valaki ész nélkül az autóval egyirányú utcában szemben a forgalommal, vagy 
egy megengedett sebesség felett a kanyarban.  
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Vagy egy vizes trikóban, vizes hajjal kimegy valaki télen a fagyba, mert hát úgysem lesz semmi 
baja.  
Biztos lehet benne, hogy meg fogsz betegedni, mert bolond módon viselkedett ilyenkor. 
Sok olyan dolog történt már, amibe mi is ész nélkül belevágtunk, és most isszuk a levét. 
Követnünk kell a Szent Szellem vezetését, Isten akkor tud megvédelmezni bennünket. 
Ha Isten azt mondja, hogy ne menjek el arra az autóútra, vagy ne tegyem ezt vagy azt, de én mégis 
elmegyek és nem követem az Ő utasítását, akkor kiléptem az Ő árnyékából, védőszárnyai alól. 
(Ez olyan, mint amikor a kiscsibe átbújik a kerítésen és ott nem tudja megvédeni a tyúkanyó.) 
És akkor nem mutogathatok Istenre, hogy miért kerültem abba a helyzetbe, miért nem védelmeztél 
meg engem Istenem.  
Hallgattál a Szellem vezetésére, odafigyeltél, megcselekedted azt? 
Félelem, rossz helyzetben vagyok, akkor azt mondom, hogy Istenem, ha ezt akarod, akkor 
elfogadom. 
Ez már az ördöggel való egyezkedés, mert isten nem akarja, hogy betegek legyünk, szükségbe 
legyünk vagy bármi rossz helyzetbe. 
 
Térjünk vissza az angyalokhoz.  
Ezek olyan hatalmas erejű angyalok, hogy még az autókat is képesek felemelni, hogy elkerüljék a 
frontális ütközést. 
Isten nagyon sok angyalt teremtett és kirendeli őket az ő népéhez.  
Megbízást ad felőled, hogy kísérjenek, oltalmazzanak és őrizzenek téged.  
Istentől kapták ezt a parancsolatot és azt teszik, amit Isten mond. 
Nem látod őket, de attól még valóságosak.  
És veletek él, és veletek utazik, mert mellétek van kirendelve, és azt a parancsolatot kapták, hogy 
titeket őrizzenek.  
Zsoltárok 103,20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő 
parancsait, hallgatván az Ő rendeletének szavára. 
Az angyalok két dologra figyelmeznek.  
Az Úr parancsolataira, és az Ige elhangzására, ami a mi szánkból jön ki.  
Az Úr megparancsolta nekik, hogy minket őrizzenek és felemelnek minket, ha kell, kézen hordoznak 
minket, hogy meg ne üssük lábunkat a kőbe.  
Egyrészt tehát teljesítik az Úr parancsolatait, figyelmeznek, hallgatnak az Ő rendeletének, Igéjének 
az elhangzásának, az Ő szavának a hangzatára. 
Az Ige a te szádban van, és arra figyelmeznek, amikor kimondod.  
Az Ige a mi szánkból kell, hogy kijöjjön.  
Nagyon kemény helyzetekben ugye, nem azt fogod mondani, hogy – jaj, most meg fogok halni. 
Inkább: Az Úr meg fog engem oltalmazni, én oltalom alatt vagyok, be vagyok takarva az Ő 
védelmével!  
 
Zsoltárok 34,7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket. 
A 91-es Zsoltár a megszabadulás minden területét lefedi.  


