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Prepodobný Makárij Egyptský sa narodil okolo roku 300 v Egypte. 

Počas svojho detstva pásol stáda svojho otca. Nezachovali sa nám informácie 

ohľadom jeho štúdia, ale z jeho tvorby môžeme badať, že poznal mnohých 
autorov v oblasti antickej filozofie.1  

Raz jeho kamaráti vošli do cudzej záhrady s figovníkmi a keď bežali 

preč polámali jeden z nich. Makárij ho zdvihol a znovu zasadil. Táto chyba 
veľmi ťažko doľahla na jeho čisté svedomie, preto keď si na to počas svojho 

života spomenul nikdy to nebolo bez toho aby nad tím nezaplakal..2 

Keď bol ešte mladý  na želanie svojich rodičov sa oženil, ale veľmi skoro 
ovdovel. Po smrti svojej ženy sa Makárij zahĺbil do štúdia Svätého Písma. 

Keď mu zomreli rodičia, utiahol sa do blízkej pustovne a stal sa 

poslušníkom starca, ktorý tam žil asketickým životom. Neskôr ho miestny 
biskup postrihol na šteca, ale Makárij netúžil žiť medzi ľuďmi ale naopak 

túžil po samote preto opustil pustovňu a odišiel na pusté miesto. 

Keď prežil niekoľko rokov vo Faranskej pustovni, odišiel k svätému 
Antonovi Veľkému a stal sa jeho učeníkom. Prežil dlhý čas v monastiery 

ktorý postavil Anton Veľký vo Fivadskej pustovni. Potom mu Anton Veľký 

prikázal aby odišiel do pustovni vo Skétis.  

                                                           
1
 Z jeho diela môžeme vyčítať, že poznal Aristotela, Platóna, Sokrata, pozná 

gramatickú rétoriku, Sofistov. Vo svojej 15 besede opisuje v akom poriadku 
nasledovali predmety učenia v školách: čítanie, latinský jazyk, gramatika....  
2
 ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ.2014. Духовные беседы. Свято-

Троиская Сергиева Лавра, 2008, s. 3 – 4.  
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Keď mal Makárij 40 rokov bol vysvätený na kňaza a ustanovený za 
duchovného vodcu mníchov žijúcich práve v tejto pustovni. V tomto období 

svojho života získal dar robenia zázrakov. Dokonca vzkriesil aj mŕtveho, aby 

presvedčil heretika, ktorý neveril vo vzkriesenie. Z jeho života je známe, že 
mohol hovoriť s mŕtvymi, ktorý mu aj nahlas odpovedali.  

Okolo roku 360 postavil Makárij v Nitrijskej púšti monastier, ktorý 

neskôr dostal meno podľa svojho zakladateľa – monastier Makária Veľkého. 
Prepodobný Makárij sa dožil 97 rokov. Krátko pred smrťou sa mu zjavili 

prepodobný starci Anton a Pachomij, ktorý mu oznámili radostnú zvesť 

o jeho skorom odchode do Nebeských príbytkov. Po poslednom poučení 
svojich duchovných detí ich požehnal ich a poprosil ich o odpustenie. 

Zomrel s modlitbou na perách: „Do Tvojich rúk Hospodine, odovzdávam svojho 

dušu.“ Prepodobný Makárij odišiel do večnosti v roku 391 v monastiery, 
ktorý sám postavil.3  

Teologickí tvorba Makária Veľkého pozostáva z päťdesiatich slov alebo 

besied, sedmich poučení a dvoch listov. Jeho hlavnou témou bol duchovný 
život kresťana vo forme asketickej samoty. Spolu s týmito slovami Makárij 

alegoricky vykladá Sväté Písmo, napríklad besedu o videní proroka 

Ezechiela.  
Makárij rozvíjal myšlienku že najvyšší cieľ človeka je jednota duše 

s Bohom. Vo svojich besedách rozvíja spôsob ako získať túto jednotu, ktorú 

opiera o veľkých učiteľov mníšstva.    
 

Duchovné poučenia 

Jeden mních sa raz opýtal svätého Makária na dokonalosť. Starec mu 

odpovedal: „Človek nemôže byť dokonalý, pokiaľ vo svojom srdci a v tele 

nedosiahne veľkú pokoru a toho, že sa nikdy nebude s nikým porovnávať. 

Skôr sa bude v pokore domnievať, že zaostáva za celým svetom. Pokiaľ 

nebude človek súdiť nikoho, okrem seba a nebude znášať urážku a vyháňať 

zo srdca každú hriešnosť a nútiť sa násilím, aby bol veľkodušný, dobrý, 

                                                           
3
 Pozri http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1157284 
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zdržanlivý, nezačne sa očami pozerať na správne veci, bdieť nad jazykom 

a vyhýbať sa počúvaniu všetkých zbytočných rečí, nebude mať také 

spravodlivé ruky a čisté srdce vo vzťahu k Bohu, nepoškvrnené telo, nebude 

každý deň pred svojimi očami pamätať na smrť a zriekať sa sveta a telesných 

rozkoší, zriekať sa diabla a všetkých jeho skutkov a neprilipne pevne k Bohu 

a všetkým Jeho prikázania a nakoniec ak nebude Bohu v každej dobe 

neustále za všetkých okolností a každým skutkom slúžiť, nemôže byť 

dokonalý“.4  

Keď chcel starec Makárij povzbudiť svojich bratov hovoril: Kedysi 

sem prišlo zo svojou Matkou dieťa posadnuté démonom a to matke 

povedalo: „Vstaň, pôjdeme odtiaľto preč.“ Ona mu povedala: „Nezvládnem 

to pešo“. A to dieťa povedalo: „Ja ťa ponesiem“. Podivil som sa nad tou 

démonskou zločinnosťou – ako chcel aby odišli.5 

Raz prišiel Makárij Egyptský na horu v Nitrii. Starci ho požiadali aby 

im povedal nejaké poučné slovo. Makárij začal rozprávať: „Ja som sa 

mníchom ešte nestal, ale nejakých mníchov som už videl. Keď som bol svojej 

kéllii obťažovali ma hriešne myšlienky, ktoré my hovorili: „Odíď do púšte 

a pozri sa čo tam uvidíš“. Vtedy som vytrvalo s touto myšlienkou päť rokov 

bojoval a hovoril som si: „Nie je to snáď od démonov?“ A keď ťa myšlienka 

vydržala, odišiel som do púšte. Tam som našiel močiar a uprostred neho 

ostrov. Keď prišli púštne zvieratá, aby sa z neho napili, uvidel som medzi 

nimi dvoch nahých ľudí. Moje telo sa zachvelo strachom. Pomyslel som si 

totiž, že sú to duchovia. Ale oni, keď uvideli, ako sa bojím tak na mňa 

prehovorili: „Neboj sa, i my sme ľudia.“ Povedal som im: „Odkiaľ ste a ako 

ste prišli do tejto púšte?“ Oni odpovedali: „Sme z koinobia a dohodli sme sa 

a odišli sme. Sme tu už štyridsať rokov.“ Jeden z nich bol Egypťan, druhý 

pochádza z Líbie. Potom sa opýtali aj oni mňa: „Čo robí svet? Prichádza 

voda vo svoj čas? Má svet svoju pravidelnú úrodu?“ A ja som im povedal: 

„Áno.“ Potom sa zase opýtal ja ich: Ako sa môžem stať mníchom?“ Oni mi 

hovoria: „Pokiaľ sa človek nezriekne všetkého, čo je vo svete, nemôže sa stať 

                                                           
4
 APOTHEMAGNATA. 2009. Výroky a príbehy púštnych otcov. I. 2. Vydanie. Praha: 

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009, s. 36.  
5
 APOTHEMAGNATA.2008. Výroky a príbehy púštnych otcov. III. Praha 2008. s. 23 – 

24. 
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mníchom.“ Povedal som im: „Ja som slabý a nemôžem žiť ako vy.“ A oni mi 

na to povedali: „Pokiaľ nemôžeš žiť ako my, seď vo svojej kélii a oplakávaj 

svoje hriechy.“ Opýtal som sa ich: „Netrasie vás, keď je zima? A keď je 

horúco, nespaľuje vám to telá?“ Oni odpovedali: „Boh nás ustrojil tak, že nás 

ani v zime netrasie, ani nepáli horúčava.“ Preto som vám bratia povedal, že 

som sa ešte nestal mníchom. Odpusťte mi.“6    

 

Príloha 

 

 

Ostatky troch Makáriov v egyptskom monastiery Makária Veľkého: Makária 

veľkého, Makária Alexandrijského, biskupa Makária  
                                                           
6
 Pozri tamže, s. 56 – 57. 
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Koptský monastier svätého Makária Egyptského (Veľkého) 
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