
A ZSOLTÁROK 

A zsoltárok könyve a zsidó nép és a keresztény 

egyház imádságos könyve. Az istenkereső 

emberek mindig áhítattal fordultak ezek felé az 

imák felé, melyek minden érzelmi állapotban és 

élethelyzetben inspirációt jelentenek saját 

imáink megfogalmazásához. Maga Jézus is 

ismerte és imádkozta a zsoltárokat, példáját 

követték az apostolok és az első keresztények, és 

ugyanez figyelhető meg az egyház történelmében 

is. Ha imaéletünkben fejlődni szeretnénk, és az 

Istennel való közösség mélyebb megélésére 

vágyunk, olvassuk és imádkozzuk őket hittel. A 

következő kategorizálás segítségünkre lehet, 

hogy megtaláljuk azt a zsoltárt, mely érzelmi 

állapotunkhoz épp a legközelebb áll.  

 

A ZSOLTÁROK TÍPUSAI 

A zsoltárok alapvető típusai a következők: 

bölcsességi, panasz, bizalmi ének, dicsőítés, 

hálaadás, királyzsoltár.  

 

1. BÖLCSESSÉGI ZSOLTÁROK 

„Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket, az 

Úr rendelete megbízható, bölcsességet ad a 

kisdedeknek. Egyenesek az Úr végzései, 

vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, 

felvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, 

örökkön-örökké megmarad, igazak az Úr ítéletei, 

egytől-egyig igazságosak. Kívánatosabbak az 

aranynál, és megannyi drágakőnél, édesebbek a 

méznél, meg a csepegő lépes méznél. Szolgád 

meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges. 

Ki veszi észre a vétkeket? Tisztíts meg titkos 

bűneimtől, és a kevélységtől mentsd meg 

szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor 

szeplőtelen leszek, s a nagy vétektől tiszta 

maradok.” (19. zsoltár) 
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2. DICSŐÍTŐ ZSOLTÁROK 

„Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom 

nevedet örökkön-örökké. Áldalak téged 

mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-

örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, 

nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék 

nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti 

hatalmadat.” (145. zsoltár) 
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„A zsoltárok imádkozása csillapítja  

a szenvedélyeket és nyugtatja  

a test türelmetlenségét…  

A zsoltárok imádkozása megízleltet velünk  

sokféle bölcsességet.  

Az imádság kaput nyit  

a test nélküli isteni egység látására.”  

 

– Evagriosz Pontikosz (4. század) 

 

3. PANASZZSOLTÁR 

„Uram, számosan szorongatnak engem, és sokan 

kelnek föl ellenem! Sokan mondják rám: Nincsen 

segítsége Istenében! Ám te, Uram, oltalmam vagy 

nekem, dicsőségem vagy, és fölemeled fejem. 

Hangos szómmal az Úrhoz kiáltottam, s szent 

hegyéről meghallgatott engem.” (3. zsoltár)  
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4. BIZALMI ÉNEK 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, 

zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes 

vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és 

az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak 

bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, 

mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod 

megvigasztaltak engem.” (23. zsoltár) 
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„Az egyház régtől fogva különös jelentőséget 

tulajdonít a közös zsoltárimádkozásnak. Számos 

egyházban mindmáig ezzel kezdődik minden 

közös áhítat… Ez az imádság nem az egyes tag, 

hanem az egész Krisztus-test imádsága. Csak az 

egészben él az, amiről a zsoltároskönyv beszél…” 

– Dietrich Boenhoffer 

 

5. HÁLAADÁS 

„Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert 

meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az 

angyalok színe előtt,  leborulok szent templomod 

felé, áldást mondok nevednek irgalmadért és 

igazságodért, mert mindenek fölött felmagasz-

taltad szent nevedet.” (138. zsoltár) 
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6. KIRÁLYZSOLTÁR 

„Fölkentem királyomat a Sionon, az én szent 

hegyemen! Hirdetem az Úr rendeletét. Mert így 

szólt hozzám az Úr: Fiam vagy te, a mai napon 

nemzettelek téged. Kérd tőlem, és odaadom 

neked a nemzeteket örökségedül, s osztályré-

szedül a föld határait. Kormányozd őket 

vasvesszővel, cserépedényként törd össze őket.” 

(2. zsoltár) 
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+ + + 

 

Ha a zsoltárokat szeretnéd saját imaéleted 

részévé tenni, sokat segíthet, ha egy speciálisan 

áhítatos célra készült kiadást kezdesz el 

használni. A zsolozsma mellett ajánljuk az 

Imasarok saját kiadását (Zsoltároskönyv – 150 

zsoltár és 28 nap Isten társaságában), mely a 150 

zsoltár teljes szövegét tartalmazza 28 napra 

elosztva (négyheti ciklust követve). Kiegészül 

olyan imakérésekkel, fohászokkal és 

igeversekkel, melyek az imádságban való 

elmélyülést segítik elő.  

Ha az imaéletedben szeretnél elmélyülni, és 
inspirációra vágysz, látogass el Imasarok elnevezésű 
közösségi oldalunkra, melynek címe: 

 
www.facebook.com/imasarok 

 

 

 

 

A zsoltárok 
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