A zsoltárok szerinti tematikus mutató
zsoltár

ünnepek szerinti, liturgikus és egyéb tematikus kapcsolódás
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boldogság, bűnösök büntetése, Isten törvénye, keresztyén élet
karácsony, vízkereszt, mennybemenetel, messiási
karácsony, este, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, megtartatás, segítségkérés, szabadítás
böjt, este, megtartatás, oltalom, segítségkérés, szabadítás
reggel, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, ellenség, hit, könyörgés, szolgálat
böjt, bűnbánati, nagyhét, ellenség, könyörgés, mulandóság, végső reménység, szenvedés
ellenség, könyörgés, üldöztetés, oltalom, reménység, segítségkérés, szabadítás, szabadulás
karácsony, újév, mennybemenetel, pünkösd, este, dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése
dicséret, hála(adás), bizodalom Istenben, hit, szabadulás
bizodalom Istenben, kétféle életút, segítségkérés, szabadítás, vigasztalás
bizodalom Istenben, reménység
becsületesség, kétféle életút, könyörgés, megtartatás, segítségkérés, szabadítás
nagyhét, bizodalom Istenben, ellenség, kétféle életút, segítségkérés, megszabadulás, szomorúság, vigasztalás
advent, diakónia, bűnösök büntetése, kétféle életút, szabadítás, üldöztetés
becsületesség, keresztyén élet, megtérés
húsvét, nagyhét, messiási, úrvacsora, este, diakónia, bizonyosság, Isten országa, reménység
reggel, könyörgés, oltalom, útmutatás
böjt, dicséret, hála(adás), bizodalom Istenben, ellenség, Isten hatalma és gondviselése, kőszál, kővár, oltalom,
szabadítás, szabadulás, út(mutatás)
pünkösd, újév, reggel, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma, Isten törvénye, szolgálat
mennybemenetel, messiási, bizodalom Istenben, Isten hatalma, megtartatás
húsvét, mennybemenetel, messiási, Isten hatalma
nagyhét, messiási, kétféle életút, szenvedés
húsvét, úrvacsora, este, bátorítás betegségben, bizodalom Istenben, gondviselés, mulandóság, végső reménység
advent, vízkereszt, nagyhét, mennybemenetel, boldogság, Isten hatalma
advent, böjt, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, könyörgés, megtérés, oltalom, út(mutatás)
állhatatosság, bűnösök büntetése, kétféle életút
nagyhét, húsvét, állhatatosság, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, oltalom, reménység,
segítségkérés, várakozás Istenre, vigasztalás
nagyhét, könyörgés, kőszál, kővár, megtartatás, segítségkérés, vigasztalás
Isten hatalma
húsvét, reggel, dicséret, hála(adás), kegyelem, megtartatás, szabadítás
böjt, bátorítás, ellenség, Isten hatalma és gondviselése, kegyelem, könyörgés, kőszál, kővár, megtartatás, oltalom,
szükség, vezetés
böjt, bűnbánati, úrvacsora, bűn, bűnök bocsánata, oltalom, vigasztalás, boldogság
húsvét, pünkösd, úrvacsora után, bizodalom Istenben, boldogság, dicséret, hála(adás), gondviselés, hit, Isten
hatalma, megtartatás, oltalom, várakozás Istenre
húsvét, úrvacsora, este, diakónia, dicséret, hálaadás, boldogság, gondviselés, keresztyén élet, szükség
nagyhét, bűnösök büntetése, ellenség, kétféle életút, szabadítás
reggel, bátorítás, bűnösök büntetése, hála(adás), hit, Isten hatalma és gondviselése, kegyelem
bátorítás, békesség, bizodalom Istenben, bűnösök büntetése, keresztyén élet, oltalom, szabadítás
böjt, bűnbánati, nagyhét, betegségben, bűn, bűnök bocsánata, mulandóság, végső reménység, bizodalom
Istenben, segítségkérés, szenvedés, szomorúság
alázatosság, betegségben, Isten országa, mulandóság, végső reménység
advent, nagyhét, húsvét, várakozás Istenre, gondviselés, irgalmasság, megtartatás, megtérés, mulandóság, végső
reménység, szabadítás, szükség, vezetés, boldogság
nagyhét, diakónia, megtartatás, boldogság
nagyhét, úrvacsora, este, bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, hit, kőszál, kővár, mulandóság, végső
reménység, szabadítás, vigasztalás
nagyhét, húsvét, hit, kétféle életút, megtartatás, vigasztalás, bátorítás
bátorítás, bizodalom Istenben, ellenség, Isten hatalma, megtartatás
vízkereszt, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, messiási, dicséret, hálaadás, Isten hatalma
pünkösd, reformáció, anyaszentegyház, bátorítás, gondviselés, győzedelem, Isten hatalma, megtartatás
mennybemenetel, reformáció, úrvacsora után, dicséret, hálaadás, gondviselés, hála(adás), Isten hatalma
pünkösd, anyaszentegyház, Isten hatalma
karácsony, húsvét, kétféle életút, mulandóság, végső reménység, szabadulás
advent, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma
böjt, bűnbánati, pünkösd, úrvacsora, alázatosság, bizonyságtétel, bűn, bűnök bocsánata, irgalmasság, megtérés
kétféle életút
bűnösök büntetése, kétféle életút
ellenség, kétféle életút, segítségkérés
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békesség, kétféle életút, üldöztetés
bizodalom Istenben, ellenség, kétféle életút, megtartatás, oltalom, reménység, üldöztetés, vigasztalás
reggel, bizodalom Istenben, bizonyságtétel, irgalmasság, könyörgés, oltalom, szabadulás
kétféle életút
bizodalom Istenben, ellenség, háborúság, kétféle életút, megszabadulás, reménység, szabadulás, üldöztetés
anyaszentegyház, ellenség, segítségkérés, szabadítás
böjt, könyörgés, szükség, kőszál, kővár, bátorítás
böjt, este, állhatatosság, bátorítás, bizodalom Istenben, bizonyosság, gondviselés, Isten országa, keresztyén élet,
kőszál, kővár, mulandóság, végső reménység
reggel, bizodalom Istenben, dicséret, hálaadás
bűnösök büntetése, ellenség, kétféle életút
újév, pünkösd, reggel, anyaszentegyház, boldogság, bűn, bűnök bocsánata, Isten hatalma, kegyelem
karácsony, húsvét, dicséret, hálaadás, ellenség, gondviselés, győzedelem, hála(adás), szabadítás, szabadulás
újév, pünkösd, áldás, dicséret, hálaadás, keresztyén élet, út(mutatás)
húsvét, mennybemenetel, pünkösd, messiási, reformáció, bátorítás, győzedelem, háborúság, Isten hatalma,
megtartatás, oltalom
nagyhét, kegyelem, könyörgés, szenvedés, szomorúság, üldöztetés, vigasztalás
nagyhét, diakónia, könyörgés, megszabadulás, megtartatás, szabadulás
bizodalom Istenben, bizonyságtétel, kőszál, kővár, szükség
vízkereszt, pünkösd, messiási
kétféle életút, megtérés, bizonyosság, Isten országa, mulandóság, végső reménység, reménység, út(mutatás),
vigasztalás
anyaszentegyház, békesség, ellenség, háborúság, üldöztetés
advent, dicséret, hála(adás), Isten hatalma
Isten hatalma
reggel, este, Isten hatalma és gondviselése, könyörgés, mulandóság, végső reménység, szomorúság, vezetés
Isten törvénye
anyaszentegyház, bizonyságtétel, ellenség, üldöztetés
advent, anyaszentegyház, könyörgés, megtartatás, oltalom
újév, dicséret, hála(adás)
diakónia, kétféle életút
nagyhét, ellenség, háborúság, Isten hatalma, kétféle életút, üldöztetés
pünkösd, reformáció, boldogság, út(mutatás)
advent, karácsony, anyaszentegyház, békesség, bűn, bűnök bocsánata, Isten országa, reménység, szabadítás
alázatosság, hála(adás), hit, irgalmasság, kegyelem, könyörgés, szolgálat, szükség, vigasztalás, útmutatás
pünkösd, anyaszentegyház
nagyhét, könyörgés, betegségben, szenvedés, szomorúság, mulandóság, végső reménység
karácsony, óév, vízkereszt, húsvét, pünkösd, reformáció, úrvacsora után, boldogság, dicséret, hála(adás),
gondviselés, győzedelem, irgalmasság
óév, reformáció, reggel, bátorítás, bizodalom Istenben, bizonyosság, bűn, bűnök bocsánata, gondviselés, Isten
országa, mulandóság, végső reménység
böjt, este, bátorítás, Isten hatalma és gondviselése, keresztyén élet, kőszál, kővár, oltalom
húsvét, reggel, dicséret, hálaadás, bűnösök büntetése
karácsony, vízkereszt, pünkösd
kétféle életút, bűnösök büntetése, háborúság, megszabadulás, boldogság, megtartatás, szabadulás, üldöztetés
karácsony, újév, húsvét, dicséret, hála(adás), hit
advent, karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), Isten hatalma
mennybemenetel, messiási, Isten hatalma
karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), Isten hatalma
vízkereszt, mennybemenetel, pünkösd, messiási, Isten hatalma
karácsony, dicséret, hála(adás), hit
karácsony, messiási, irgalmasság, keresztyén élet, kétféle életút
böjt, bűnbánati, betegségben, bűn, bűnök bocsánata, szenvedés, szomorúság
óév, újév, úrvacsora után, bűn, bűnök bocsánata, dicséret, hálaadás, kegyelem, megtérés
dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése
karácsony, húsvét, reformáció, úrvacsora után, bizonyságtétel, dicséret, hála(adás)
dicséret, boldogság, hála(adás)
karácsony, húsvét, úrvacsora, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése, szükségben megtartatás
pünkösd, reggel, bizonyságtétel, dicséret, ellenség, hála(adás),
nagyhét, bűnösök büntetése, ellenség, irgalmasság, kétféle életút, megtartatás
húsvét, mennybemenetel, messiási, Isten hatalma
húsvét, úrvacsora, bizonyságtétel, dicséret, hála(adás), szabadítás
húsvét, diakónia, boldogság, keresztyén élet
karácsony, húsvét, mennybemenetel, dicséret, hála(adás), Isten hatalma
húsvét, Isten hatalma és gondviselése
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úrvacsora, áldás, bizodalom Istenben, bizonyosság
húsvét, úrvacsora, diakónia, dicséret, hála(adás), keresztyén élet, oltalom, szabadítás, bizonyságtétel, szolgálat
karácsony, húsvét, dicséret, hála(adás), kegyelem
nagyhét, húsvét, messiási, bizodalom Istenben, dicséret, győzedelem, hála(adás), oltalom, szabadítás
Isten törvénye, hit, oltalom, reménység, út(mutatás), várakozás Istenre, becsületesség, békesség, boldogság
könyörgés
advent, újév, este, áldás, bizodalom Istenben, bizonyságtétel, gondviselés, Isten országa, keresztyén élet
reformáció, anyaszentegyház, békesség, dicséret, hála(adás)
diakónia, szolgálat, alázatosság, ellenség, megszabadulás
bátorítás, oltalom, szabadítás, szabadulás
pünkösd, reformáció, úrvacsora, állhatatosság, anyaszentegyház, bátorítás, békesség, bizodalom Istenben,
bizonyosság, bizonyságtétel, gondviselés, keresztyén élet, oltalom, szükség, vigasztalás
húsvét, Isten országa, mulandóság, végső reménység, szabadítás, szabadulás
reggel, áldás, boldogság, család, keresztyén élet
áldás, boldogság, család, keresztyén élet
állhatatosság, Isten hatalma, kétféle életút, szabadítás, üldöztetés
böjt, bűnbánati, nagyhét, bűnök bocsánata, irgalmasság, Isten országa, kegyelem, mulandóság, végső reménység,
várakozás Istenre
alázatosság, bizodalom Istenben
anyaszentegyház, háborúság, Isten hatalma
pünkösd, reformáció, áldás, anyaszentegyház, békesség, keresztyén élet
dicséret, hála(adás), anyaszentegyház, keresztyén élet, szolgálat, áldás
húsvét, pünkösd, dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése, szolgálat
húsvét, reformáció, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése
anyaszentegyház, üldöztetés
húsvét, pünkösd, úrvacsora után, dicséret, hála(adás), Isten hatalma, szabadítás
reformáció, úrvacsora, este, bizodalom Istenben, gondviselés, útmutatás
ellenség, háborúság, kétféle életút, oltalom, segítségkérés, szabadítás, üldöztetés
este, könyörgés, becsületesség, reménység
nagyhét, betegségben, háborúság, kétféle életút, könyörgés, megszabadulás, segítségkérés, szabadulás,
szomorúság, szükség, út(mutatás), üldöztetés
nagyhét, bűnbánati, bizodalom Istenben, bűn, bűnök bocsánata, ellenség, szomorúság, üldöztetés
boldogság, ellenség, háborúság, kétféle életút, kőszál, kővár, oltalom
dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése
bátorítás, boldogság, diakónia, dicséret, hálaadás, Isten hatalma és gondviselése
bátorítás, bizodalom Istenben, dicséret, gondviselés, győzedelem, hála(adás), Isten hatalma
dicséret, hála(adás), Isten hatalma és gondviselése
dicséret, győzedelem, hála(adás), Isten hatalma
pünkösd, dicséret, hála(adás), Isten hatalma

