
A zsoltárok szerinti tematikus mutató 
 

zsoltár ünnepek szerinti, liturgikus és egyéb tematikus kapcsolódás 

1 boldogság, bűnösök büntetése, Isten törvénye, keresztyén élet 

2 karácsony, vízkereszt, mennybemenetel, messiási  

3 karácsony, este, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, megtartatás, segítségkérés, szabadítás 

4 böjt, este, megtartatás, oltalom, segítségkérés, szabadítás 

5 reggel, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, ellenség, hit, könyörgés, szolgálat 

6 böjt, bűnbánati, nagyhét, ellenség, könyörgés, mulandóság, végső reménység, szenvedés 

7 ellenség, könyörgés, üldöztetés, oltalom, reménység, segítségkérés, szabadítás, szabadulás 

8 karácsony, újév, mennybemenetel, pünkösd, este, dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése 

9 dicséret, hála(adás), bizodalom Istenben, hit, szabadulás 

10 bizodalom Istenben, kétféle életút, segítségkérés, szabadítás, vigasztalás 

11 bizodalom Istenben, reménység 

12 becsületesség, kétféle életút, könyörgés, megtartatás, segítségkérés, szabadítás 

13 nagyhét, bizodalom Istenben, ellenség, kétféle életút, segítségkérés, megszabadulás, szomorúság, vigasztalás 

14 advent, diakónia, bűnösök büntetése, kétféle életút, szabadítás, üldöztetés 

15 becsületesség, keresztyén élet, megtérés 

16 húsvét, nagyhét, messiási, úrvacsora, este, diakónia, bizonyosság, Isten országa, reménység 

17 reggel, könyörgés, oltalom, útmutatás 

18 böjt, dicséret, hála(adás), bizodalom Istenben, ellenség, Isten hatalma és gondviselése, kőszál, kővár, oltalom, 

szabadítás, szabadulás, út(mutatás) 

19 pünkösd, újév, reggel, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma, Isten törvénye, szolgálat 

20 mennybemenetel, messiási, bizodalom Istenben, Isten hatalma, megtartatás 

21 húsvét, mennybemenetel, messiási, Isten hatalma 

22 nagyhét, messiási, kétféle életút, szenvedés 

23 húsvét, úrvacsora, este, bátorítás betegségben, bizodalom Istenben, gondviselés, mulandóság, végső reménység 

24 advent, vízkereszt, nagyhét, mennybemenetel, boldogság, Isten hatalma 

25 advent, böjt, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, könyörgés, megtérés, oltalom, út(mutatás) 

26 állhatatosság, bűnösök büntetése, kétféle életút 

27 nagyhét, húsvét, állhatatosság, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, oltalom, reménység, 

segítségkérés, várakozás Istenre, vigasztalás 

28 nagyhét, könyörgés, kőszál, kővár, megtartatás, segítségkérés, vigasztalás 

29 Isten hatalma 

30 húsvét, reggel, dicséret, hála(adás), kegyelem, megtartatás, szabadítás 

31 böjt, bátorítás, ellenség, Isten hatalma és gondviselése, kegyelem, könyörgés, kőszál, kővár, megtartatás, oltalom, 

szükség, vezetés 

32 böjt, bűnbánati, úrvacsora, bűn, bűnök bocsánata, oltalom, vigasztalás, boldogság 

33 húsvét, pünkösd, úrvacsora után, bizodalom Istenben, boldogság, dicséret, hála(adás), gondviselés, hit, Isten 

hatalma, megtartatás, oltalom, várakozás Istenre 

34 húsvét, úrvacsora, este, diakónia, dicséret, hálaadás, boldogság, gondviselés, keresztyén élet, szükség 

35 nagyhét, bűnösök büntetése, ellenség, kétféle életút, szabadítás 

36 reggel, bátorítás, bűnösök büntetése, hála(adás), hit, Isten hatalma és gondviselése, kegyelem 

37 bátorítás, békesség, bizodalom Istenben, bűnösök büntetése, keresztyén élet, oltalom, szabadítás 

38 böjt, bűnbánati, nagyhét, betegségben, bűn, bűnök bocsánata, mulandóság, végső reménység, bizodalom 

Istenben, segítségkérés, szenvedés, szomorúság 

39 alázatosság, betegségben, Isten országa, mulandóság, végső reménység 

40 advent, nagyhét, húsvét, várakozás Istenre, gondviselés, irgalmasság, megtartatás, megtérés, mulandóság, végső 

reménység, szabadítás, szükség, vezetés, boldogság 

41 nagyhét, diakónia, megtartatás, boldogság 

42 nagyhét, úrvacsora, este, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, hit, kőszál, kővár, mulandóság, végső 

reménység, szabadítás, vigasztalás 

43 nagyhét, húsvét, hit, kétféle életút, megtartatás, vigasztalás, bátorítás 

44 bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, Isten hatalma, megtartatás 

45 vízkereszt, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, messiási, dicséret, hálaadás, Isten hatalma 

46 pünkösd, reformáció, anyaszentegyház, bátorítás, gondviselés, győzedelem, Isten hatalma, megtartatás 

47 mennybemenetel, reformáció, úrvacsora után, dicséret, hálaadás, gondviselés, hála(adás), Isten hatalma 

48 pünkösd, anyaszentegyház, Isten hatalma 

49 karácsony, húsvét, kétféle életút, mulandóság, végső reménység, szabadulás 

50 advent, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma 

51 böjt, bűnbánati, pünkösd, úrvacsora, alázatosság, bizonyságtétel, bűn, bűnök bocsánata, irgalmasság, megtérés 

52 kétféle életút 

53 bűnösök büntetése, kétféle életút 

54 ellenség, kétféle életút, segítségkérés 



55 békesség, kétféle életút, üldöztetés 

56 bizodalom Istenben, ellenség, kétféle életút, megtartatás, oltalom, reménység, üldöztetés, vigasztalás 

57 reggel, bizodalom Istenben, bizonyságtétel, irgalmasság, könyörgés, oltalom, szabadulás 

58 kétféle életút 

59 bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, kétféle életút, megszabadulás, reménység, szabadulás, üldöztetés 

60 anyaszentegyház, ellenség, segítségkérés, szabadítás 

61 böjt, könyörgés, szükség, kőszál, kővár, bátorítás 

62 böjt, este, állhatatosság, bátorítás, bizodalom Istenben, bizonyosság, gondviselés, Isten országa, keresztyén élet, 

kőszál, kővár, mulandóság, végső reménység 

63 reggel, bizodalom Istenben, dicséret, hálaadás 

64 bűnösök büntetése, ellenség, kétféle életút 

65 újév, pünkösd, reggel, anyaszentegyház, boldogság, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma, kegyelem 

66 karácsony, húsvét, dicséret, hálaadás, ellenség, gondviselés, győzedelem, hála(adás), szabadítás, szabadulás 

67 újév, pünkösd, áldás, dicséret, hálaadás, keresztyén élet, út(mutatás) 

68 húsvét, mennybemenetel, pünkösd, messiási, reformáció, bátorítás, győzedelem, háborúság, Isten hatalma, 

megtartatás, oltalom 

69 nagyhét, kegyelem, könyörgés, szenvedés, szomorúság, üldöztetés, vigasztalás 

70 nagyhét, diakónia, könyörgés, megszabadulás, megtartatás, szabadulás 

71 bizodalom Istenben, bizonyságtétel, kőszál, kővár, szükség 

72 vízkereszt, pünkösd, messiási 

73 kétféle életút, megtérés, bizonyosság, Isten országa, mulandóság, végső reménység, reménység, út(mutatás), 

vigasztalás 

74 anyaszentegyház, békesség, ellenség, háborúság, üldöztetés 

75 advent, dicséret, hála(adás), Isten hatalma 

76 Isten hatalma 

77 reggel, este, Isten hatalma és gondviselése, könyörgés, mulandóság, végső reménység, szomorúság, vezetés 

78 Isten törvénye 

79 anyaszentegyház, bizonyságtétel, ellenség, üldöztetés 

80 advent, anyaszentegyház, könyörgés, megtartatás, oltalom 

81 újév, dicséret, hála(adás) 

82 diakónia, kétféle életút 

83 nagyhét, ellenség, háborúság, Isten hatalma, kétféle életút, üldöztetés 

84 pünkösd, reformáció, boldogság, út(mutatás) 

85 advent, karácsony, anyaszentegyház, békesség, bűn, bűnök bocsánata, Isten országa, reménység, szabadítás 

86 alázatosság, hála(adás), hit, irgalmasság, kegyelem, könyörgés, szolgálat, szükség, vigasztalás, útmutatás 

87 pünkösd, anyaszentegyház 

88 nagyhét, könyörgés, betegségben, szenvedés, szomorúság, mulandóság, végső reménység 

89 karácsony, óév, vízkereszt, húsvét, pünkösd, reformáció, úrvacsora után, boldogság, dicséret, hála(adás), 

gondviselés, győzedelem, irgalmasság 

90 óév, reformáció, reggel, bátorítás, bizodalom Istenben, bizonyosság, bűn, bűnök bocsánata, gondviselés, Isten 

országa, mulandóság, végső reménység 

91 böjt, este, bátorítás, Isten hatalma és gondviselése, keresztyén élet, kőszál, kővár, oltalom 

92 húsvét, reggel, dicséret, hálaadás, bűnösök büntetése 

93 karácsony, vízkereszt, pünkösd 

94 kétféle életút, bűnösök büntetése, háborúság, megszabadulás, boldogság, megtartatás, szabadulás, üldöztetés 

95 karácsony, újév, húsvét, dicséret, hála(adás), hit 

96 advent, karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), Isten hatalma 

97 mennybemenetel, messiási, Isten hatalma 

98 karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), Isten hatalma 

99 vízkereszt, mennybemenetel, pünkösd, messiási, Isten hatalma 

100 karácsony, dicséret, hála(adás), hit 

101 karácsony, messiási, irgalmasság, keresztyén élet, kétféle életút 

102 böjt, bűnbánati, betegségben, bűn, bűnök bocsánata, szenvedés, szomorúság 

103 óév, újév, úrvacsora után, bűn, bűnök bocsánata, dicséret, hálaadás, kegyelem, megtérés 

104 dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése 

105 karácsony, húsvét, reformáció, úrvacsora után, bizonyságtétel, dicséret, hála(adás) 

106 dicséret, boldogság, hála(adás) 

107 karácsony, húsvét, úrvacsora, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése, szükségben megtartatás 

108 pünkösd, reggel, bizonyságtétel, dicséret, ellenség, hála(adás),  

109 nagyhét, bűnösök büntetése, ellenség, irgalmasság, kétféle életút, megtartatás 

110 húsvét, mennybemenetel, messiási, Isten hatalma 

111 húsvét, úrvacsora, bizonyságtétel, dicséret, hála(adás), szabadítás 

112 húsvét, diakónia, boldogság, keresztyén élet 

113 karácsony, húsvét, mennybemenetel, dicséret, hála(adás), Isten hatalma 

114 húsvét, Isten hatalma és gondviselése 



115 úrvacsora, áldás, bizodalom Istenben, bizonyosság 

116 húsvét, úrvacsora, diakónia, dicséret, hála(adás), keresztyén élet, oltalom, szabadítás, bizonyságtétel, szolgálat 

117 karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), kegyelem 

118 nagyhét, húsvét, messiási, bizodalom Istenben, dicséret, győzedelem, hála(adás), oltalom, szabadítás 

119 Isten törvénye, hit, oltalom, reménység, út(mutatás), várakozás Istenre, becsületesség, békesség, boldogság 

120 könyörgés 

121 advent, újév, este, áldás, bizodalom Istenben, bizonyságtétel, gondviselés, Isten országa, keresztyén élet 

122 reformáció, anyaszentegyház, békesség, dicséret, hála(adás) 

123 diakónia, szolgálat, alázatosság, ellenség, megszabadulás 

124 bátorítás, oltalom, szabadítás, szabadulás 

125 pünkösd, reformáció, úrvacsora, állhatatosság, anyaszentegyház, bátorítás, békesség, bizodalom Istenben, 

bizonyosság, bizonyságtétel, gondviselés, keresztyén élet, oltalom, szükség, vigasztalás 

126 húsvét, Isten országa, mulandóság, végső reménység, szabadítás, szabadulás 

127 reggel, áldás, boldogság, család, keresztyén élet 

128 áldás, boldogság, család, keresztyén élet 

129 állhatatosság, Isten hatalma, kétféle életút, szabadítás, üldöztetés 

130 böjt, bűnbánati, nagyhét, bűnök bocsánata, irgalmasság, Isten országa, kegyelem, mulandóság, végső reménység, 

várakozás Istenre 

131 alázatosság, bizodalom Istenben 

132 anyaszentegyház, háborúság, Isten hatalma 

133 pünkösd, reformáció, áldás, anyaszentegyház, békesség, keresztyén élet 

134 dicséret, hála(adás), anyaszentegyház, keresztyén élet, szolgálat, áldás 

135 húsvét, pünkösd, dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése, szolgálat 

136 húsvét, reformáció, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése 

137 anyaszentegyház, üldöztetés 

138 húsvét, pünkösd, úrvacsora után, dicséret, hála(adás), Isten hatalma, szabadítás 

139 reformáció, úrvacsora, este, bizodalom Istenben, gondviselés, útmutatás 

140 ellenség, háborúság, kétféle életút, oltalom, segítségkérés, szabadítás, üldöztetés 

141 este, könyörgés, becsületesség, reménység 

142 nagyhét, betegségben, háborúság, kétféle életút, könyörgés, megszabadulás, segítségkérés, szabadulás, 

szomorúság, szükség, út(mutatás), üldöztetés 

143 nagyhét, bűnbánati, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, ellenség, szomorúság, üldöztetés 

144 boldogság, ellenség, háborúság, kétféle életút, kőszál, kővár, oltalom 

145 dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése 

146 bátorítás, boldogság, diakónia, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése 

147 bátorítás, bizodalom Istenben, dicséret, gondviselés, győzedelem, hála(adás), Isten hatalma 

148 dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése 

149 dicséret, győzedelem, hála(adás), Isten hatalma 

150 pünkösd, dicséret, hála(adás), Isten hatalma 

 

 

 

 

 

 


