
 

A zsoltárok könyve a zsidó nép és a 

keresztény egyház imádságos könyve. Az 

istenkereső emberek mindig áhítattal for-

dultak ezek felé az imák felé, melyek min-

den érzelmi állapotban és élethelyzetben 

inspirációt jelentenek saját imáink megfo-

galmazásához.  

Maga Jézus is ismerte és imádkozta 

a zsoltárokat, példáját követték az aposto-

lok és az első keresztények, és ugyanez 

figyelhető meg az egyház történelmében, 

valamint napjainkban is. 

Ha imaéletünkben fejlődni szeret-

nénk, és az Istennel való közösség mé-

lyebb megélésére vágyunk, olvassuk és 

imádkozzuk őket hittel! A következőkben 

egy tervet mutatunk be, mely segítségével 

28 nap, azaz négy hét alatt végigolvashat-

juk és imádkozhatjuk mind a 150 zsoltárt a 

napunk folyamán (reggel, délben és este – 

de akinek nincs napi három imaidőre lehe-

tősége, az egybe is vonhatja őket). 

Ehhez további segítségként megren-

delheted a Zsoltároskönyv – 150 zsoltár és 

28 nap Isten társaságában című zsoltáros 

áhítatos könyvet, mely segítségedre van a 

zsoltárok napi imádkozásában (megrende-

lés: www.imasarok.facebook.com)  

 

 

28 napos zsoltárolvasó terv 

 

A következő tervet követve eltölthetsz 28 

napot Isten társaságában – a 150 zsoltárt 

olvasva és imádkozva! 

 

Nap Reggel Délben Este 

1 1-2 3 4-5 

2 6-7 8 9-10 

3 11-13 14 15-16 

4 17-18 19 20 

5 21-22 23 24-25 

6 26-27 28 29-30 

7 31-32 33 34-35 

8 36-38 39 40-41 

9 42-43 44 45-46 

10 47-48 49 50-51 

11 52-53 54 55-56 

12 57-58 59 60-61 

13 62-64 65 66-67 

14 68-69 70 71-72 

15 73-74 75 76-77 

16 78-79 80 81-82 

17 83-84 85 86-87 

18 88-89 90 91-92 

19 93-94 95 96-97 

20 98-99 100 101-102 

21 103-14 105 106-107 

22 108-109 110 111-112 

23 113-115 116 117-118 

24 119:1-96 119:97-
112 

119:113-
176 

25 120-124 126-127 128-129 

26 130-134 135 136-137 

27 138-141 142 143-144 

28 145-147 148 149-150 

 

 

Ezért imádkozd a zsoltárokat 

 

1. Biblikus imádság 

Rendelkezésünkre áll egy olyan gyűjte-

mény, mely az Isten népe körében megfo-

galmazódott imádságokat tartalmazza. A 

Zsoltárok könyve a Szentírás része, melyet 

Isten ihletett. Személyes csendességünk-

ben és gyülekezeti életünkben mindany-

nyian olvassuk ezeket a Szentlélektől 

áthatott imákat. A következő lépés pedig 

az, ha nem egyszerűen zsidó költészetként 

olvassuk őket, hanem imádságként. Ahogy 

az evangéliumot evangéliumként olvassuk, 

a próféciát próféciaként, az apostoli levelet 

apostoli levélként, úgy kellene a zsoltá-

rokat is imádságként olvasnunk, s ezáltal 

saját imánkká tennünk, akként elmonda-

nunk, engednünk, hogy személyes imáin-

kat formálják. Miközben a zsoltárokat 

imádkozzuk, nem kell azon gondolkod-

nunk, hogy vajon Istennek tetsző-e az 

imánk, hogy vajon meghallgatásra talál-e, 

hiszen ő ihlette őket és tette a Szentírás 

részévé, hogy a későbbi korok hívői általuk 

tanulják meg, hogyan imádkozzanak. 

 

2. Jézus példája  

Jézus Krisztus meghívása személyesen 

szól mindannyiunkhoz: “Kövess engem” 

(Mt 9:9, 16:24). Követésünk lényege pedig 

az, hogy azt tesszük, amit Jézus tett. Ő 

pedig földi élete során előszeretettel 

használta a zsoltárokat imaéletében. Az 

Olvasd és imádkozd  

a zsoltárokat  

28 nap alatt! 



utolsó vacsora után ezt olvassuk az 

evangéliumban: “Miután elénekelték a 

zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére” 

(Mt 26:30). A pászka ünnepe alkalmával a 

zsidók a 113-118. zsoltárokat énekelték és 

imádkozták, a beszámoló szerint pedig 

Jézus is pontosan ezt tette. Utolsó pil-

lanataiban, a kereszten függve pedig ismét 

a zsoltár szavait imádkozta: “Három óra 

tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, 

lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én 

Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 

27:46, Zsolt 22:2). Ha Jézus személyes 

imaélete részévé tette a zsoltárokat, 

kövessük mi is a példáját! 

 

3. A Biblia buzdítása 

Az Újszövetség beszámol az első keresz-

tények gyakorlatáról, és ebben azt látjuk, 

hogy imaéletükben fontos szerepe volt a 

zsoltároknak: “mondjatok egymásnak zsol-

tárokat, dicséreteket és lelki énekeket; 

énekeljetek és mondjatok dicséretet szíve-

tekben az Úrnak” (Ef 5:19, vö. ApCsel 

4:25-26, Zsolt 2:1-2). Ezen kívül pedig az 

Ószövetség is arra biztat minket, hogy 

énekeljük a zsoltárokat (Bír 5:3, 2Sám 

22:50, Zsolt 18:50, 1Krón 16:9, Zsolt 21:14, 

vö.: 57:10, 75:10, 98:4, 101:1, 104:33, 

105:2, 108:4, 146:2).  

 

4. Változatos imaélet 

A zsoltárok imádkozása segít abban, hogy 

imaéletünket változatossá tudjuk tenni. 

Személyiségünkből, lelkiségünkből és ta-

pasztalatainkból fakad egy olyan mód, 

ahogyan mi megéljük a hitünket és meg 

tudjuk fogalmazni az imádságainkat. A 

zsoltároknak azonban számos Istentől ihle-

tett szerzője van, akik különböző szemé-

lyiségjegyeiket és élethelyzetüket bele-

vitték az általunk megírt imádságba. Így 

kiszélesítik saját imáinkat, és időnként 

olyan kérdéseket is megfogalmaznak imá-

inkban, melyek nekünk eszünkbe sem 

jutottak volna. A zsoltárokat imádkozva 

megtanulhatjuk Istent magasztalni, átérez-

hetjük a bűnbánat valódi voltát, kifejez-

hetjük neki panaszunkat és fájdalmunkat, 

ünnepelhetjük őt, imádkozhatunk ellensé-

geinktől és problémáinktól való szabadulá-

sunkért, közbenjárhatunk másokért.  

 

5. Egyháztörténelem tanúsága 

Ha figyelembe vesszük a keresztény 

egyház történelmét, azt látjuk, hogy 

kezdettől fogva fontos szerepe volt a 

zsoltárok imádkozásának. Beszélhetünk a 

katolikus zsolozsmáról, az anglikán 

imakönyvről, a református és evangélikus 

énekeskönyvekről — mindegyiknek része 

a zsoltárok imádkozása és éneklése. Még 

az evangéliumi keresztények körében is 

ismertek olyan modern énekek, amelyek 

egyes zsoltárokon alapulnak. Így valójában 

egyetlen kereszténytől sem idegen a 

zsoltárok imádkozása, különbség csak 

ennek tudatos cselekvésében mutatkozik. 

www.facebook.com/imasarok 

www.imasarok.wordpress.com 
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150 zsoltár és 28 nap  
Isten társaságában 
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