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9Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl Věkovitý. 
Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho hlavy čisté jak vlna, jeho 

trůn -- plamen ohně (…) 10Soud zasedl a byly otevřeny knihy. 
11Přihlížel jsem poté, co zazněla ta veliká slova, jaká promlouval 
onen roh a hleděl jsem, dokud nebyla ta šelma zabita, její tělo 

zahubeno a ona dána ohni ke spálení. (…) 13A hle s oblaky nebes 
přicházel někdo podobný synu člověka. Přiblížil se až 

k Věkovitému a před něj směl předstoupit. 14Byla mu dána 
vláda, čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou 

uctívat. 

Daniel 7,9–14



25Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího 
nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, 
a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času  

26Zasedne však soud a vládu mu odejmou. Bude zničen a úplně 
zahlazen, 27zatímco království a vláda i velikost všech království 
pod nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího. Jeho království 

je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat 
a poslouchat.

Daniel 7,25–27



Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze 
toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti 
a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho 

jednoho, Ježíše Krista.
Římanům 5,17

11 Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, 
budeme s ním také žít. 12 Jestliže vytrváváme, budeme 

s ním i kralovat.
2. Timoteovi 2,11–12
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