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Kýros v historii

• Zakladatel Perské říše (590-530 př. n. l.)

• Perská armáda dobyla Babylon bez boje

• Umřel v roce 530 při válečném tažení na sever

• Tradičně je považován za ideálního vládce

• Organizace vlády
• Tolerance

• Autonomie místních území
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Kýros v bibli (Izaiáš 44:24-45:7)

• Dá vybudovat Jeruzalém a postavit chrám

• Není to jeho nápad, ale Boží pokyn

• Je Bohem pomazaný = mesiáš

• Bude dobývat národy (Hospodin otevře vrata)

• 2x Neznal jsi mě (!)

• Pozná že Hospodin je Bůh



Text válce



Text válce

Povolání Kýra

„Marduk změnil své smýšlení týkající se pobořených
svatyň a lidí v Sumeru a Akadu, kteří byli jako
mrtvoly a bylo mu jich líto. Prošel všechny země a
hledal pravého krále, podle svého výběru. Vzal za
ruku Kýra, krále města Anshamu a zavolal ho jeho
jménem, nahlas ho prohlásil za krále nad vším.
Všechny země mu položil pod nohy, zatímco je
pásl pomocí práva a spravedlnosti. Velký pán
Marduk, který pečuje o své lidi s potěšením, hleděl
na jeho dobré skutky a pravé srdce. Nařídil, aby
odešel do Babylona.“



Text válce / ezdr 1:2-4

Text Kýrova ediktu

„Všechny svatyně za řekou Tygrisem, které byli dříve
zničeny. Bohové kteří tam žili budou mít zase věčné
svatyně. Svolal jsem všechny jejich lidi a vrátil je na
jejich území. A všichni bohové Sumerské a Akadské
země, které Nabonidus – ke hněvu boha všech
bohů – odvedl do Babylona vracím je nepoškozené
do jejich svatyň, které je činí šťastnými. Kéž všichni
bohové se vrátí do svých svatyň. Každý den kéž
prosí za můj dlouhý život a zmiňují mé dobré skutky
a říkají Mardukovi mému pánu: „kýros, je král, který
se tě bojí“. Žijte v pokoji.“



KÝROS SLUŽEBNÍK JAKÉHO BOHA?

• (1) Kýros o Hospodinu nic neví

• (2) Daniel řekl Kýrovi o Hospodinu (?)

• (3) Záleží na posluchači, jeho boha zmiňuje

Tituly pro Hospodina

• Bůh nebes

• Bůh Izraele

• Bůh který je v Jeruzalémě

• Hospodin
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Jeremjáš 51:11 Naostřete šípy, 

chystejte štíty! Hospodin vzbudí 

ducha médských králů, protože 

hodlá uvrhnout Babylón do 

zkázy. A Hospodinova pomsta 

bude pomstou za jeho chrám.
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Ez 1:1 Hospodin vzbudil ducha perského 

krále Kýra, že dal po celém svém 

království rozhlásit a také zapsat…

Ez 1:5 Tu se vydali na cestu představitelé 

judských a benjamínských rodů, kněží a 

levité, všichni, jejichž ducha probudil 

Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v 

Jeruzalémě.
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Ageus 1:14 A Hospodin probudil

ducha judského místodržitele 

Zerubábela, syna Šeltíelova, a 

ducha velekněze Jóšuy, syna 

Jósadakova, i ducha celého 

pozůstatku lidu. I přišli a dali se 

do díla na domě Hospodina 

zástupů, svého Boha,



Probuzený duch

Principy

• Evokuje to Ducha svatého

• Hospodin budí

• Člověk jedná

• Je to dlouho připravené (latentní ve mně)

• Probouzení potřebujeme každý den

• Kdo: Jednotlivci, kteří pak pomáhají Bohu 
budit druhé

• motivace 



Probuzený duch

Co člověka motivuje? 

SMYSLUPLNÁ

ČINNOST

CUKR / BIČ

VNĚJŠÍ 

OSOBNÍ CÍLE

VNITŘNÍ
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Státní restituce

Principy  

• Vrací to co nevzal

• Vrací se to co se sebralo (do poslední misky)

• Dobrovolné dary
• Přesídlenci / navrátilci

• Peršané (národní sbírka / humanitární pomoc)

• Zodpovědná osoba 



APLIKACE

• Ve chvíli kdy už chce člověk skončit chybí jen kousek

• Bůh posílá a budí své lidi

• Sbírky na společné dílo

• Probuzení jde ve chvíli, kdy jde o jednu společnou věc

• Má smysl se modlit za politiky 
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