
Ο κύλινδρος του βασιλιά Κύρου 

Πρόκειται για έναν πέτρινο κύλινδρο μήκους 23cm και διαμέτρου 11cm που ανακαλύφθηκε 

στην περιοχή της Βαβυλώνας το 1878 από τον Ασσύριο αρχαιολόγο Hormuz Rassam. 

Χρονολογείται μεταξύ 538 και 529 π.Χ., η γραφή που φέρει είναι σφηνοειδής και αναφέρει 

σε 1
ο
 πρόσωπο τα εξής για τον Πέρση βασιλιά Κύρο: 

• Είναι ο πανίσχυρος βασιλιάς όλου του κόσμου και των εθνών και πέτυχε τα 

κατορθώματά του με τη βοήθεια του θεού Μαρδούκ. 

• Αναφέρει τα διατάγματα που εξέδωσε για την επιστροφή των εικόνων διαφόρων 

θεών, που είχαν προσκομιστεί ως λάφυρα στη Βαβυλώνα, στους κατάλληλους 

ναούς κάθε υποτεταγμένου λαού καθώς επίσης και διατάγματα για βοήθεια 

αποκατάστασης των ναών των διαφόρων λαών και επιστροφή των ανθρώπων στις 

πατρίδες τους. 

Το 705 π.Χ. ο Ησαΐας (λθ’ 5-7) αναφέρει ότι ο λαός του Ιούδα και τα υπάρχοντα της 

Ιερουσαλήμ θα μεταφερθούν στη Βαβυλώνα. Αυτό έγινε πράγματι 100 χρόνια αργότερα, το 

605 π.Χ. από το βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Η προφητεία του Ησαΐα γίνεται ενώ η 

Βαβυλώνα ήταν μια ασήμαντη επαρχία του Ασσυριακού κράτους 

Ο Ησαΐας στα κεφάλαια μδ’ και με’ αναφέρει σαφέστατα το όνομα του Κύρου ως 

κεχρισμένου Του ο οποίος θα ευοδωθεί και θα υποτάξει όλα τα έθνη αλλά θα πει προς την 

Ιερουσαλήμ και τον ναό του Κυρίου να ανοικοδομηθούν. Και στο με’ 5 αναφέρει ότι ο 

Κύριος θα οδηγήσει τον Κύρο να κάνει όλα αυτά αν και ο ίδιος δεν Τον γνωρίζει (τον Κύριο). 

Ο Ιερεμίας γύρω στο 627 π.Χ. αναφέρει ότι η αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα θα διαρκέσει 70 

χρόνια. 

Σύμφωνα με την Ιστορία, ο Κύρος το 539 π.Χ. καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα και 3 χρόνια 

αργότερα, το 536 π.Χ. εκδίδει το διάταγμα της ανοικοδόμησης του ναού της Ιερουσαλήμ 

και της επιστροφής του λαού η οποία έγινε το 535 π.Χ. ακριβώς 70 χρόνια μετά το 605 π.Χ. 

όπότε είχε γίνει η αιχμαλωσία από το βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. 

Το διάταγμα του Κύρου αναφέρεται στον Έσδρα κεφάλαιο α’ και έρχεται σε απόλυτη 

συμφωνία με τα αναφερόμενα πάνω στον κύλινδρο. Πρόκειται για ένα διάταγμα εντελώς 

απρόσμενο για τα δεδομένα της εποχής από έναν ειδωλολάτρη πολυθεϊστή βασιλιά 

(αναγνωρίζει δικαιώματα σε υποτεταγμένους λαους!). 

Πηγές: http://www.geocities.com/christiantopics/S07--TheCyrusCylinder.doc 

             http://www.thebritishmuseum.ac.uk/forgottenempire/legacy/cylinder.html  

             http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Cylinder 
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