Všechny výskyty hebrejského slova „ehje“ v hebrejských Písmech
Níže uvádím výsledky vyhledávání hebrejského slova ( א ההֶיי ההehje) v Biblii Hebraice Stuttgartensii v
porovnání se Studijním překladem Miloše Pavlíka , jeho upravenou verzí s Božím jménem Jehova a jménem
Božího Syna Jehošua. Český překlad tohoto slova je ve všech verších vyznačen tučně, takže si každý může
udělat představu jak jej Bible používá napříč celým hebrejským Písmem. Ex 3:14 navíc uvádím i ve variantě
překladu nazvaném ´Pět knih Mojžíšových´.
Biblia Hebraica Stuttgartensia (konsonanty a vokály)
Pokročilé vyhledávání

א ה ֶיהי הה
Celkový počet nalezených veršů: 51

Gn 26:3

BHSV

גור בר אר ץרץ הז ז אאת וא א ה ֶיהי הה עי אמך וזאק בר אר ץך רך כי י־לא ך ולא ז אזרעקך אץ תל ן אץ ת־כרל־הר אק ררצא ת הר אל ל זוהקקי מא יתי אץ ת־
הז אשבעער האק שץ ר ני אשבז עא יתי לא אז אב ררהר ם אר יביך׃

bydli jako cizinec v této zemi, i budu s tebou a požehnám ti, neboť všechny tyto země chci dát tobě a
tvému semeni a dodržet přísahu, jíž jsem přisáhl Abráhámovi, tvému otci.
MPCZ

Gn 31:3
BHSV הי הה עי מר ך׃
וזי אאמץ ר יא הורה אץ ל־ זיעקקא ב שוב אץ ל־אץ ץרץ אק בא ותץ יך ולא מא ול אזדתץ ך וא א ה ֶי
MPCZ A Jehova k Jákóbovi řekl: Vrať se do země svých otců a k svému příbuzenstvu a budu s tebou.

Ex 3:12

BHSV

להים
וזי אאמץ ר כי י־א ה ֶיהי הה עי מר ך וא זץה־לא ך הר אא ות כי י אר נא כי י אשל אזח יתיך אבהא וצי יאק ך אץ ת־הר ער ם ימ ימצא זריי ם תז עז אבדון אץ ת־הר אל י
עז ל הר הר ר הז זץה׃

MPCZ I řekl: Vždyť budu s tebou, a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: Až vyvedeš lid z Egypta,

budete na této hoře obsluhovat Boha.
Ex 3:14
BHSV כם׃
להים אץ ל־מא שץ ה א ההֶיי הה אקשץר א ההֶיי הה וזי אאמץ ר כא ה ת אאמז ר לי אבנלי יי אש רראל ל א ה ֶיהי הה אשלרחז ני י אק ללי ץ
וזי אאמץ ר אל י
MPCZ A Bůh k Mojžíšovi řekl: jsem, kým jsem; a řekl: Takto musíš říci Isráélovým dětem: Poslal mě k vám
jsem.
PKM Bůh řekl Mošemu: „Budu tím, jímž budu,“ a pravil: „Pověz synům Jisraele a řekni: Já budu mne k vám
poslal.“
Ex 4:12
HSV יתיך אק שץ ר אתדז בל ר׃
וא עז תר ה ללך וא אר נא כי י א ההֶיי הה עי ם־פי יך וא הא לור י
MPCZ A nyní jdi, a já budu s tvými ústy a budu tě poučovat, co máš mluvit.
Ex 4:15 BHSV יתי אץ את ץכם אל ת אק שץ ר תז עקשון׃
וא ידבז ארתר אל לריו וא שז אמתר אץ ת־הז אדבר ירים אבפי יו וא אר נא כי י א ה ֶיהי הה עי ם־פי יך וא עי ם־פי יהו וא הא לור י
MPCZ i budeš k němu mluvit a vkládat slova v jeho ústa, a já budu s tvými ústy a s jeho ústy a budu vás
poučovat, co máte činit;

Dt 31:23

BHSV

ת־בנלי יי אש רראל ל אץ ל־הר אר ץרץ אק שץ ר־ני אשבז עא יתי לרהץ ם
וזיא צז ו אץ ת־יא הא ושע עז יבן־נון וזי אאמץ ר קחזזק וץאל מר ץ כי י אז תר ה תר יביא אץ א
וא אר נא כי י א ההֶיי הה עי מר ך׃

A Jóšuovi, synu Núnovu, rozkázal výrokem: Buď silný a buď odvážný, neboť ty budeš Isráélovy děti
uvádět do země, již jsem jim přísahou slíbil, a já budu s tebou.
Joz 1:5
BHSV ך׃
ל אא־יי אתיזצל ב יאיש לא פר נץיך כא ל יא מל י חז יץיך כזאק שץ ר הר יי ייתי עי ם־מא שץ ה א ה ֶיהי הה עי מר ך ל אא אז ארפא ך וא ל אא אץ עץ זאבץ ר
MPCZ
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Nikdo se, po všechny dni tvého života, nebude moci postavit tvé tváři; jak jsem byl s Mojžíšem, budu s
tebou, nebudu se tě vzdávat ani tě opouštět.
MPCZ

Joz 3:7

BHSV

וזי אאמץ ר יא הורה אץ ל־יא הא ושע עז הז יא ום הז זץה אר חל ל גזדץ לא ך אבעל ינלי כרל־יי אש רראל ל אק שץ ר י אלדעון כי י כזאק שץ ר הר יי ייתי עי ם־
מאשץ ה א ההֶיי הה עי מר ך׃

A Jehova řekl k Jóšuovi: Tohoto dne chci počít vyvyšovat tě v očích všeho Isráéle, aby věděli, že jako
jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou;
MPCZ

Sd 6:16
BHSV ת־מ אדירן כא יאיש אץ חר ד׃
וזי אאמץ ר אל לריו יא הורה כי י א ההֶיי הה עי מר ך וא יהכי יתר אץ י
MPCZ A Jehova k němu řekl: Vždyť budu s tebou, takže Midjána budeš moci porazit jako jednoho muže.

Sd 11:9

BHSV

ם־מ יש ייבים אז תץ ם אא יותי לא יהלרחל ם יב אבנלי עז מא ון וא נרתז ן יא הורה אא ותר ם לא פר נרי
וזי אאמץ ר יי פא תר ח אץ ל־זיקא נלי גי לא ער ד יא א
אר נא כי י א ההֶיי הה רל ץכם לא ר אאש׃

A Jiftách k starším Gileádu řekl: Jestliže mě vy chcete přivést zpět k bojování proti synům Ammónovým
a Jehova je vystaví před mou tvář, budu vám já hlavou?
MPCZ

Rt 2:13 BHSV וזת אאמץ ר אץ אמצר א־חל ן אבעל ינץיך אק דא ני י כי י ני חז אמתר ני י וא כי י ידבז ארתר עז ל־ללב ישפא חר תץ ך וא אר נא כי י ל אא א ה ֶיהי הה כא אז חז ת ישפא חא תץ יך׃
MPCZ I řekla: Kéž nacházím v tvých očích přízeň, můj pane, protože jsi mě potěšil a protože jsi promluvil k
srdci své služky, ač já ani jednou z tvých služek nemohu být.
1S 18:18
BHSV ש רראל ל כי י־א ההֶיי הה חר תר ן לזמץ לץך׃
ומי חז יזי ימ אשפז חז ת אר יבי אביי א
וזי אאמץ ר דר וי ד אץ ל־שר אול ימי אר נא כי י י
MPCZ A Dávid k Šáúlovi řekl: Kdo jsem já a kým je můj rod, čeleď mého otce, v Isráéli, že mám králi být
zetěm?

1S 23:17

BHSV

ל־ת רירא כי י ל אא ית אמצר אק ך יזד שר אול אר יבי וא אז תר ה ית אמלך עז ל־יי אש רראל ל וא אר נא כי י א ההֶיי הה־לא ך לא ימ אשנץה
וזי אאמץ ר אל לריו אז י
וא גזם־שר אול אר יבי יא דל עז לכן׃

a řekl k němu: Nechť se nebojíš, neboť ruka Šáúla, mého otce, tě nebude moci najít, a nad Isráélem
budeš kralovat ty, a já ti budu druhým; a to ví i Šáúl, můj otec.
MPCZ

2S 7:6 BHSV וב ימ אש רכן׃
ת־בנלי יי אש רראל ל ימ ימצא זריי ם וא עז ד הז יא ום הז זץה רוא ההֶיי הה ימ אתהז ללך אבאא הץ ל א
קלתי אץ א
כי י ל אא ירשז אב יתי אבבז יי ת לא ימיא ום הז ע י
MPCZ Vždyť jsem za dobu ode dne mého vyvedení dětí Isráélových z Egypta až po tento den v domě nebydlel,
nýbrž jsem byl putovníkem ve stanu co v obydlí;

2S 7:9

BHSV

רוא ההֶיי הה עי אמך אבכא ל אק שץ ר הר לזכא תר וראז כא ירתר ה אץ ת־כרל־אא יא בץ יך ימפר נץיך וא ער יש יתי לא ך של ם גרדא ול כא של ם הז גא דא לי ים אק שץ ר
בר אר ץרץ׃

a byl jsem s tebou všude, kam jsi šel, a všechny tvé nepřátele jsem před tvou tváří vyťal, a zjednám ti
veliké jméno, jako jméno velikánů, kteří jsou na zemi.
MPCZ

2S 7:14

BHSV

אקניי א ההֶיי הה ־לו לא אר ב וא הוא יי אהיץה־לי י לא בל ן אק שץ ר אבהז עקותא ו וא הא כ אזח יתיו אבשל בץ ט אק נ ירשים אובני גא על י אבנלי אר דר ם׃

MPCZ Já mu budu otcem a on mi bude synem, jehož při jeho páchání nepravosti sice budu trestat holí lidí a

ranami dětí člověka,

2S 15:34

BHSV

וא יאם־הר עי יר תר שוב וא אר מז ארתר לא אז אבשר לום עז אב אדך אק ני י הז מץ לץך א ה ֶיהי הה עץ בץ ד אר יביך וזאק ני י מל אר ז וא עז תר ה וזאק ני י עז אבדץ ך
ehje
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וא הל פז ארתר ה לי י אל ת עקצז ת אק יחיתא פץ ל׃
chceš-li se však vrátit v město a říci Avšálómovi: Já budu tvým nevolníkem, ó králi, já, nevolník tvého
otce odevždy, a nyní i já budu nevolníkem tvým, pak pro mne budeš moci překazit radu Achítófelovu.
MPCZ

2S 16:18

BHSV

רל־איש יי אש רראל ל ]כ= לאא[ ]ק
= וזי אאמץ ר חושז י אץ ל־אז אבשר לם ל אא כי י אק שץ ר בר חז ר יא הורה וא הר ער ם הז זץה וא כ י
לו[ א ההֶיי הה וא יאתא ו אל של ב׃

A Chúšaj k Avšálómovi řekl: Nikoli, nýbrž koho vyvolil Jehova a tento lid a všichni muži Isráélovi, při
tom budu a s ním chci zůstat;
MPCZ

2S 16:19
BHSV הי הה לי פר נץיך׃ ף
וא הז של ני ית לא ימי אק ני י אץ עלבא ד הקלוא לי פא נלי אבנא ו כזאק שץ ר ער בז אד יתי לי פא נלי אר יביך לכן א ה ֶי
MPCZ a za druhé, komu mám já sloužit? Zda ne před tváří jeho syna? Jak jsem sloužil před tváří tvého otce,
tak budu před tváří tvou.
2S 22:24
BHSV שתז אמ ררה מל עקוני י׃
רוא ההֶיי הה תר ימים לו וראץ א
MPCZ a jsem vůči němu bezúhonný a chráním sám sebe před svou nepravostí
1Pa 17:5 BHSV ומ ימ אש רכן׃
ליתי אץ ת־יי אש רראל ל עז ד הז יא ום הז זץה רוא ה ֶיהי הה מל אא הץ ל אץ ל־אא הץ ל י
כי י ל אא ירשז אב יתי אבבז יי ת ימן־הז יא ום אק שץ ר הץ לעל י
MPCZ vždyť jsem ode dne, kdy jsem vyvedl Isráéle z Egypta, až po tento den v domě nebydlel, nýbrž jsem se
dostával od stanu k stanu; a stran obydlí,

1Pa 17:8

BHSV

רוא ההֶיי הה עי אמך אבכא ל אק שץ ר הר לזכא תר וראז כא ירית אץ ת־כרל־אא ויא בץ יך ימפר נץיך וא ער יש ייתי לא ך של ם כא של ם הז גא דא ולי ים אק שץ ר
בר אר ץרץ׃

MPCZ a byl jsem s tebou, kamkoli jsi zašel, a všechny tvé nepřátele jsem před tvou tváří povytínal, a

zjednám ti jméno jako jméno velikánů, kteří jsou na zemi.
1Pa 17:13
BHSV ותי מל אק שץ ר הר ירה לא פר נץיך׃
אק ני י א ה ֶיהי הה ־לו לא אר ב וא הוא יי אהיץה־לי י לא בל ן וא חז אס ידי ל אא־אר יסיר מל עי מא ו כזאק שץ ר ה יקסירא י
MPCZ Já mu budu otcem a on mi bude synem a nebudu od něho odvracet svou laskavost, jako jsem ji odvrátil
od toho, jenž byl před tebou,
1Pa 28:6
BHSV הי הה־לו לאארב׃
וזי אאמץ ר לי י אשלמא ה יבנא ך הוא־יי אבנץה בל ייתי זוחקצל רא ותר י כי י־בר חז אר יתי בא ו לי י לא בל ן וזאק ני י א ה ֶי
MPCZ a řekl mi: Šalomoun, tvůj syn, on bude budovat můj dům a má nádvoří, neboť jsem si ho vyvolil za syna
a já se mu chci stát otcem.
Jb 3:16
BHSV אא־ראו אא ור׃
אא ו כא נלפץ ל טר מון ל אא א ה ֶיהי הה כא עא לא לי ים ל ר
MPCZ nebo bych nebyl - jako zahrabaný potrat, jako nemluvňata; neuviděla světla.
Jb 7:20
BHSV אתי מר ה אץ פא עז ל לרך נא צל ר הר אר דר ם לרמר ה שז אמתז ני י לא ימפא גרע לרך רוא ההֶיי הה ער לזי לא מז שר א׃
חר טר י
MPCZ Zhřešil jsem - co mám pro tebe učinit, Hlídači lidstva? Nač sis mě položil za předmět útoku, takže jsem
se stal sám pro sebe břemenem?
Jb 10:19
BHSV הי הה ימבץ טץ ן לזקץ בץ ר אובר ל׃
כזאק שץ ר ל אא־הר יי ייתי א ה ֶי
MPCZ byl bych jako bych nebyl vznikl; od lůna bych byl býval nesen k hrobu.
Jb 12:4
BHSV שחא וק צז ידיק תר ימים׃
אשחא ק לא לרעל הו א ה ֶיהי הה קא לרא לץאל לוהז זו זי קענלהו א
ehje
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jsem někdo, jenž je pro smích svým přátelům, volá k +Bohu, jenž mu odpovídá; spravedlivý, dokonalý
je pro smích;
MPCZ

Jb 17:6
BHSV הצי גזני י לי אמשא ל עז ימים וא תא פץ ת לא פר ני ים א ההֶיי הה׃
וא י
MPCZ I vystavil mě k používání za přísloví lidu, takže se stávám někým, komu se plije v tvář,
Ž 50:21
BHSV ש יתי יד ימיתר הליא ות־א ההֶיי הה כרמא וך אא וכי יחקך וא אץ עץ ארכרה לא על ינץיך׃
אל לץה ער ישיתר וא הץ ח זלר א
MPCZ Tyto věci jsi činil, mlčel jsem však; myslil jsi, že jsem veskrze podoben tobě; chci tě usvědčit a tvým
očím to předložit.
Ž 102:8
MPCZ Ž 102:7

BHSV

שר קז אד יתי רוא ה ֶיהי הה כא צי פא ור בא ודל ד עז ל־גרג׃

* bdím a jsem jako osamělý vrabec na střeše

Př 8:30
BHSV רוא ההֶיי הה אץ צא לו אר מא ון רוא ההֶיי הה שז עקשע עי ים יא ום יא ום אמשז חץ קץ ת לא פר נריו אבכרל־על ת׃
MPCZ tu jsem při něm byla dílovedoucím a den co den jsem byla rozkoší, hrajíc po všechen čas před jeho
tváří,
Pís 1:7
BHSV טירה עז ל עץ אד לרי חקבל ץריך׃
הז גי ידר ה לי י שץ אר הקבר ה נזפא ישי אל יכרה ית ארעץ ה אל יכרה תז אר יביץ בז צר ה ררריי ם שז לרמר ה א ה ֶיהי הה כא עא א
MPCZ Oznam mi ty, jehož má duše miluje, kde paseš, kde ukládáš o polednách, neboť nač mám být jako
zahalující se při stádech tvých druhů?
Iz 3:7

BHSV

יי שר א בז יא ום הז הוא ללאמא ר ל אא־א ההֶיי הה חא בל ש אובבל ייתי אל ין לץחץ ם וא אל ין יש אמלרה ל אא את ישימעני י קא צי ין ער ם׃

bude se v onen den ozývat výrokem: Nejsem ošetřovatel ran a v mém domě není chleba a není šatu,
nemůžete mě ustanovovat vůdcem lidu.
MPCZ

Iz 47:7
BHSV אאמ ירי לא עא ולרם א ההֶיי הה גא בר ץרת עז ד ל אא־שז אמ את אל לץה עז ל־לי בל ך ל אא רזכ אזר את אז ח יקריתר ה׃ ס
וזת א
MPCZ a řekla jsi: Navždy budu paní, přičemž jsi tyto věci nepoložila na své srdce, nepřipomněla sis posledek
toho.
Jr 11:4

BHSV

ץ־מצא זריי ם ימכור הז בז ארזץל ללאמא ר יש אמעו אבקא ולי י זוע יקשיתץ ם
אק שץ ר צי וי ייתי אץ ת־אק בא ותל י ץכם אביא ום הא וצי ייאי־אא ותר ם מל אץ ץר י
לאלהים׃
אא ותר ם כא כא ל אק שץ ר־אק צז וץה אץ את ץכם וי אהיי יתץ ם לי י לא ער ם וא אר נא כי י א ההֶיי הה רל ץכם ל י

již jsem přikázal vašim otcům v den mého vyvedení jich ze země Egypta, z pece ze železa, výrokem:
Poslouchejte na můj hlas a vykonávejte je podle všeho, co vám rozkazuji, a stanete se mi lidem a já vám budu
Bohem,
MPCZ

Jr 24:7 BHSV לאלהים כי י־ירשע בו אל לזי אבכרל־לי בר ם׃
וא נרתז יתי לרהץ ם ללב לרדז עז ת אא יתי כי י אק ני י יא הורה וא הר יו־לי י לא ער ם וא אר נא כי י א ה ֶיהי הה לרהץ ם ל י
MPCZ A chci jim dát srdce k poznání mne, že já jsem Jehova, i stanou se mi lidem a já jim budu Bohem,
neboť se celým svým srdcem budou ke mně vracet.

Jr 30:22
MPCZ I stanete se mi lidem a já vám budu Bohem.

BHSV

לאלהים׃ ס
וי אהיי יתץ ם לי י לא ער ם וא אר נא כי י א ה ֶיהי הה רל ץכם ל י

Jr 31:1
BHSV היו־לי י לא ער ם׃ ס
לאלהים לא כא ל ימ אשפא חא ות יי אש רראל ל וא הל מר ה יי א
בר על ת הז יהיא נא אע ם־יא הורה א ה ֶיהי הה ל י
MPCZ V onen čas, prohlášeno Jehovou, budu Bohem všem čeledím Isráélovým a ony mi budou lidem.
Jr 32:38

BHSV

ehje

4 /5

לאלהים׃
וא הר יו לי י לא ער ם וזאק ני י א ה ֶיהי הה לרהץ ם ל י

MPCZ

i stanou se mi lidem a já jim budu Bohem,

Ez 11:20
BHSV לאלהים׃
ת־מ אשפר טז י יי אש אמרו וא ער שו אא תר ם וא הר יו־לי י לא ער ם וזאק ני י א ההֶיי הה לרהץ ם ל י
לא מז עז ן אבחעקא תז י ליללכו וא אץ י
MPCZ aby chodili v mých ustanoveních a mých předpisů dbali a vykonávali je, i stanou se mi lidem a já jim
budu Bohem.

Ez 14:11

BHSV

לא מז עז ן ל אא־יי אתעו עא וד בל ית־יי אש רראל ל מל אז ח זקרי וא ל אא־יי טז אמאו עא וד אבכרל־פי אשעל יהץ ם וא הר יו לי י לא ער ם וזאק ני י א ההֶיי הה לרהץם
לאלהים נא אע ם אק דא נרי יא הוי ה׃ ף
ל י

aby již nebloudili, dům Isráélův, od následování mne a již se neznečišťovali všemožnými svými
přestoupeními, nýbrž aby se mi stali lidem a já abych jim byl Bohem, prohlášeno Pánem, Jehovou.
MPCZ

Ez 34:24
BHSV כם אק ני י יא הורה ידבז אר יתי׃
לאלהים וא עז אב ידי דר וי ד נ ירשיא אבתא ו ר
וזאק ני י יא הורה א ההֶיי הה לרהץ ם ל י
MPCZ a já, Jehova, jim budu Bohem a můj nevolník Dávid vládcem vprostřed nich; promluvil jsem já, Jehova.
Ez 36:28
BHSV לאלהים׃
וי ישז אבתץ ם בר אר ץרץ אק שץ ר נרתז יתי לזאק בא תל י ץכם וי אהיי יתץ ם לי י לא ער ם וא אר נא כי י א ההֶיי הה רל ץכם ל י
MPCZ a budete bydlet v zemi, již jsem dal vašim otcům, a stanete se mi lidem a já vám budu Bohem,

Ez 37:23

BHSV

ושבא תל יהץ ם אק שץ ר חר אטאו
וא ל אא יי טז אמאו עא וד אבגי לולליהץ ם אוב ישקוצל יהץ ם אובכא ל פי אשעל יהץ ם וא הא ושז עא יתי אא תר ם ימכא ל מא א
לאלהים׃
בר הץ ם וא יטהז אר יתי אא ותר ם וא הר יו־לי י לא ער ם וזאק ני י א ההֶיי הה לרהץ ם ל י

aniž se ještě budou znečišťovat svými neřádstvy a svými hnusnostmi ani žádnými svými přestoupeními,
nýbrž je chci vysvobodit ze všech jejich bydlišť, v nichž hřešily, a očistit je, i stanou se mi lidem a já jim budu
Bohem.
MPCZ

Oz 1:9
BHSV כם׃ ס
וזי אאמץ ר קא ררא אשמא ו ל אא עז ימי כי י אז תץ ם ל אא עז ימי וא אר נא כי י ל אא־א ה ֶיהי הה רל ץ
MPCZ i řekl: Nazvi jeho jméno Ló-ammí, neboť vy nejste můj lid a já nejsem pro vás.
Oz 11:4
BHSV כם בז עקבא תא ות אז הקבר ה רוא ההֶיי הה לרהץ ם כי אמ ירימל י עא ל עז ל לא חל יהץ ם וא אז ט אל לריו אא וכי יל׃
אבחז אבללי אר דר ם אץ אמ אש ל
MPCZ přitahoval jsem je provazy lidí, lany lásky, a byl jsem jim jakoby nadnášejícími jho nad jejich čelisti a
nakláněl jsem se k němu, krmil jsem ho

Oz 14:6

BHSV

MPCZ Oz 14:5

Za 2:9
MPCZ Za 2:5

א ה ֶיהי הה כזטז ל לא יי אש רראל ל יי פא זרח זכשא ושז נרה וא יזך שר ררשר יו כזלא בר נא ון׃

* chci být Isráélovi jakoby rosou, nechť pučí jako lilie a vyráží kořeny jako Levánón.

BHSV

וזאק ני י א ההֶיי הה־לרה נא אע ם־יא הורה חא ומז ת אל ש סר יביב ולא כרבא וד א ההֶיי הה אבתא וכרה׃ ף

* a já mu budu, prohlášeno Jehovou, ohnivou zdí vůkol a budu vprostřed něho k slávě

Za 8:8
BHSV ובצא דר קר ה׃ ס
לאלהים בץ אל מץ ת י
אתי אא תר ם וא שר כא נו אבתא וך יא רושר רל ים וא הר יו־לי י לא ער ם וזאק ני י א ה ֶיהי הה לרהץ ם ל י
וא הל בל י
MPCZ i chci je přivést, takže se usídlí vprostřed Jerúsaléma a stanou se mi lidem a já jim budu Bohem, v
pravdě a v spravedlnosti.
* - v takto označených verších má MPCZ posunuté číslování
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