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ČOTKY – MÓDNY DOPLNOK ALEBO DUCHOVNÁ TERAPIA MLADÉHO 
ČLOVEKA SÚČASNOSTI? 

Maroš Hopta 

 
 

Názov „čotky“ ( rusky: четки) alebo tiež grécky komboschini pochádza od slov 

počítať, sčítavať, odčítavať atď. Tento názov označuje v našich podmienkach najčastejšie 

známu niť s niekoľkými uzlíkmi, ktorá slúži na to, aby sme pri modlitbe dobre zvládli 

počítanie samotného rozprávania modlitby, respektíve ľahšie zvládli počítanie 

poklonov. Samozrejme, jestvuje mnoho druhov čotiek naprieč všetkými konfesiami. 

Stretávame sa s nimi u moslimov, u luteránov, u staroobrjadcov sa stretávame s nám 

dobre známou lestvicou, ktorá sa od našich čotiek líši tým, že ide o kus koženého 

remeňa, na ktorom sú jednotlivé valčeky usporiadané do presne vopred vymedzeného 

systému modlenia sa. U katolíkov sa zase stretávame s takzvaným ružencom, ktorý má 

veľkú obľubu aj u veriacich pravoslávnej cirkvi, najmä u staršej generácie. 

 

V pravoslávnej cirkvi sú čotky vyrábané prevažne z bavlnených nití, ktoré sa pre lepšie 

vlastnosti ponárajú do včelieho vosku. Následne sú podľa zložitého procesu pletenia 

prepletané do požadovanej veľkosti. Najčastejšie sa stretávame s počtami uzlíkov 33, 

100, 300 atď. Mnísi na Svätej Hore Athos dokonca používa pri svojej neprestajnej 

modlitbe čotky s počtom uzlíkov 1000. Ako som už spomenul, aj v tomto prípade ide 

o nesmiernu symboliku. Či už v podobe počtu uzlíkov, alebo v samotnom tvare čotiek. 

Práve tvar čotiek nám pripomína nekonečnosť modlitby. Kruh, ktorý nikde nekončí ani 

nikde nezačína. Nekonečnosť. Nekonečná modlitba. Svätí otcovia dokonca odporúčajú, 

aby sa pri obdŕžaní nových čotiek veriaci snažili čo najviac modliť, aby aj ten najmenší 

dotyk s nimi spôsobil  okamžitú túžbu po modlitbe. 
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V duchovnej praxi pravoslávnej cirkvi nenachádzame presnejšie návody ako sa modliť 

za pomoci čotiek. Ide jednoducho o Isusovu modlitbu: „ Hospodi Isuse Christe, pomiluj 

mja hrišnaho“, poprípade rôzne modifikácie tejto modlitby. V tejto krátkej modlitbe 

nachádza človek naplnený horlivosťou k modlitbe všetky svoje potrebné prosby 

smerujúce k samotnému Bohu. 

 

Zaujímavosťou je, že čotky sa v mníšskom živote nazývajú duchovným mečom, ba 

dokonca sa pri mníšskom postrihu udeľujú novopostrihnutému mníchovi ako súčasť 

jeho mníšskeho oblečenia. 1 

 

Po vzoru hesla: „ Ora et labora“, teda modli sa a pracuj nie je zakázané modlenie sa na 

čotkách aj bežným laikom. Samozrejme, tak ako všetko v duchovnom živote, aj toto by 

malo ísť ruka v ruke s konzultáciami s duchovníkom a samozrejme aj s jeho 

požehnaním.2 

 

Čotky nám slúžia najmä k tomu, aby v nás zbudili túžbu po modlitbe. V tejto krátkej, 

a pritom tak nádhernej modlitbe nachádzame celú Božiu pravdu, nie je tu ani jeden 

náznak protirečenia. Túto modlitbu využívame hlavne k nášmu duchovnému zápasu.  

Odkazujú nám dokonca na mnoho evanjeliových príbehov, v ktorých bol účastný sám 

Christos. 3 

 

                                                           
1
 Pozri Kolektív autorov: Умное дилание о молитви Иисусовой. Madrid. 1974, s. 14-16 

2
 Pozri Пархоменко, К.: Зачем человеку нужны четки? (online). [cit. 22.2.2013]. Dostupné na internete: 

<http://azbyka.ru/forum/blog.php?b=1267>. 

3 Pozri Параманов, С.: О Четках (online). [cit. 23.5.2011]. Dostupné na internete: 
<http://azbyka.ru/dictionary/23/chetki-all.shtml>. 
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Pri hovorení Isusovej modlitby treba mať na zreteli symboliku tohto všetkého. Treba sa 

k ním správať aj s náležitou úctou. Hovorí sa že by sa dokonca mali ukladať na miesto, 

kde sa chráni sväté evanjelium. 4 

 

Modliť sa s čotkami nám ukazujú už aj svätí otcovia ako príklad pre nás všetkých. 

Neustálou modlitbou preukazovali pokoru a poslušnosť Bohu spomínajúc na obrovskú 

obetu Isusa Christa. Zlí duchovia sa boja hlasnej modlitby. Preto sa odporúča 

vyslovovať Isusovu modlitbu hlasno. Je preto nevyhnutné si vytvoriť návyk a neustále 

myslieť na Isusovu obeť a na modlitbu. Existujú dokonca mnohé rady, ako sa správne 

modliť a uľahčiť si telesné prekážky, ktoré nám zabraňujú neustále svoju myseľ obracať 

k Bohu. Svätí otcovia dokonca hovoria o správnych technikách dýchania pri Isusovej 

modlitbe. Pri pozorovaniach vraj dospeli k záverom, že pri vyslovovaní úprimnej 

Isusovej modlitby sa dokonca zníži frekvencia nádychu a výdychu človeka na nevídané 

hodnoty. 

 

Samozrejme, doteraz sme hovorili o všeobecnom využití čotiek vo svete, respektíve 

hovorili sme o tom, ako by sa mali čotky používať. Je tomu však skutočne tak? Moderný 

mladý človek, ovplyvnený duchom modernosti a svetskosti obmedzil svoj kontakt 

s Bohom len na čas nedeľnej liturgie v chráme, na časy keď sa nedarí, keď je zle, keď je 

čas nadmerného stresu atď. Preto tu nemôže byť o myslení na neustálu modlitbu ani reč. 

Ako sa však postaviť k takýmto ľuďom? Nie je prílišné zaoberanie sa týmito ľuďmi, 

ktorí neustále reptajú na Boha v rozpore s Christovým učením, kde hovorí, že nehádžte 

perly sviniam? 5 Vôbec nie, práve naopak, aj najväčší hriešnik má vždy šancu byť 

                                                           
4 Pozri Параманов, С.: Истинный послушник (online). [cit. 22.3.2010]. Dostupné na internete:   

< http://azbyka.ru/dictionary/23/paramonov_o_chetkah-all.shtml>. 

5
 Pozri Kolektív autorov, 2008. Biblia – ekumenický preklad. Bratislava: Kasico. ISBN 978 – 80 – 85486 – 48 - 3 
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spasený, a práve toto sú prostriedky pomocou ktorých sa darí každému postupne 

približovať k Bohu. 

 

V dnešnom preumelkovanom svete sa dokonca stretávame s tým, že čotky, respektíve 

u nás najpoužívanejší ruženec sa stávajú istým módnym doplnkom. Dokonca čotky 

pravoslávnej cirkvi sa dajú bez problémov zohnať na internete vo farbách slovenskej 

trikolóry a mnoho mnoho ďalších. Myslí si snáď niekto, že sa bude niekto niekedy na 

týchto čotkách modliť? 

 

Aby sme dali konkrétnu odpoveď na vzťah moderných mladých ľudí k modlitbe, je 

potrebné si uvedomiť, čo to samotná modlitba je. Modlitba ako taká je rozhovor 

s Bohom. Je to bezprostredný kontakt hriešneho človeka so samotným Bohom, cez ktorý 

sa dostáva do jeho blízkosti, cíti jeho prítomnosť ba dokonca v niektorých stavoch sa mu 

odkrývajú duchovné pravdy a prostredníctvom nej vedie svoj život na spasiteľnej ceste. 

Modlitba ako taká nie je len formálne vymenúvanie vopred napísaných slov 

a vonkoncom nemá charakter formálneho rozhovoru respektíve stavu v danej chvíli.. Je 

potrebné si uvedomiť, že aj modlitba má niekoľko stupňov: „ 1. stupeň je modlitba 

telesná. Modlitba, ktorá je prejavená iba ústami, poklonami, čítaním. Nie je v nej 

prejavený žiaden záujem o kontakt s Bohom. Takáto modlitba je samozrejmé 

nevyslyšaná, pretože srdce človeka nejaví záujem sa dostať bližšie k podstate modlitby. 

2. stupeň je modlitba vnímaná. Človek modliaci sa takýmto spôsobom sa dostáva do 

stavu, kedy modlitbu berie ako svoje slová avšak um je pripravený vnímať len slová, 

srdce necíti Božiu prítomnosť. 3. stupeň je modlitba citová. To znamená, že ide 

o modlitbu, pri ktorej sa srdce zohrieva od vnímania slov modlitby.“6 Slová nie sú 

                                                           
6 Kolektív autorov: Умное дилание о молитви Иисусовой. Madrid. 1974. s. 14. 
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vnímané len formálne ale tiež tak, že konkrétne slová sa stávajú citom. Kto dosiahol 

tento stav, modlí sa nie slovami, ale srdcom, pretože Boh sa dotýka našich sŕdc. 

 

Ako som už spomínal, mních pri postrihu dostáva čotky s akýmsi príkazom, že od tohto 

okamihu sa má stať Isusova modlitba jeho neustálou súčasťou, teda má sa ju modliť vo 

dne a v noci.7 „Isusova modlitba je doslova ako teplo, ktoré sa rozlieva po našom vnútri 

pri hovorení tejto modlitby.“8 Návyk na túto modlitbu nie je jednoduchý. Vyžaduje si 

veľa trpezlivosti, veľký duchovný zápas, boj s lenivosťou a veľkú ochotu. 

 

„Je dôležité si uvedomiť, že pri modlitbe sa musíme cítiť, ako by sme stáli pred 

samotným Bohom.“9 Iba tak modlitba dosiahne charakter správnej a úprimnej modlitby. 

Ten, kto sa neprestajne modlí Isusovu modlitbu, dosahuje práve takýto duchovný rast 

a jeho myseľ je neustále namierená na Božiu veľkosť. Ako vieme, človek je tvor 

teocentrický,10 teda mal by všetko svoje smerovanie, celý svoj život smerovať tak, ako 

chce Boh. Znamená to, že by sa celý mal odovzdať do jeho rúk a snažiť sa žiť podľa jeho 

prikázaní. Je jeden nádherný zákon duchovného života: udržuj svoje srdce v túžbe po 

Bohu a ty budeš vždy v Jeho pamäti. 

Po týchto slovách sme snáď dobre pochopili význam a dôležitosť modlitby a o čom 

vlastne modlitba je. Otázkou však je, či moderný mladý človek vníma všetky tieto 

záležitosti okolo modlitby, čotiek, Isusovej modlitby, Isusa Christa samotného atď. 

 

                                                           
7
 Pozri Kolektív autorov: Умное дилание о молитви Иисусовой. Madrid. 1974, s.20 

8 Pozri Kolektív autorov: Умное дилание о молитви Иисусовой. Madrid. 1974 s. 13-16 

9 Pozri Kolektív autorov: Умное дилание о молитви Иисусовой. Madrid. 1974 s. 25 

10 Pozri PRUŽINSKÝ, Štefan, 2000. Evanjelium podľa Matúša 1/1.. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 80 – 8068 – 007 – 8 
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Ak sa pozrieme na pohľad dnešného mladého človeka na cirkev zistíme, že podľa jeho 

názoru cirkev nepotrebuje k svojej existencii. Nachádzame mnoho príkladov, naposledy 

anketu Prešovského samosprávneho kraja, ktorú organizovala prostredníctvom 

organizácie Rady mládeže Prešovského samosprávneho kraja, ktorej je súčasťou BPM na 

Slovensku – Syndesmos, a zisťovali, ako mladí ľudia vnímajú seba v kontexte 

novodobých dejín. Len žalostné percento uviedlo, že sa cítia byť súčasťou cirkvi, že na 

prvom mieste je u nich Boh, že sa cítia byť v cirkevnej organizácii atď. Mladý človek pod 

vplyvom moderných technológii, moderných náuk, množstva informácii a ďalších 

záležitostí, ktoré so sebou prináša dnešná doba nenachádza potrebu patriť do cirkvi, ba 

dokonca necíti potrebu veriť v Boha. Necíti potrebu veriť v neho, keďže už nemôže veriť 

nikomu okolo seba. Tak upadá do depresií, prežíva trápenia a Boh je uňho (ak vôbec je) 

na poslednom mieste. 

 

Kam by sa však mal utiekať mladý človek ak nie k Bohu ? Samotný mladý človek 

ovplyvnený modernizmom však častokrát netuší, ako sa aspoň o trošku priblížiť 

k Bohu. Navštíviť chrám, ísť na spoveď, študovať. Ako? A práve na to slúži modlitba. 

Modlitba, ktorá prináša človeka do Božej prítomnosti. 11 

 

Ľudia ani samy netušia, koľkokrát sa denne priblížia k Bohu. Keď povedia: „Bože, prečo 

je to tak?“ Už toto je ten prvotný signál, že v Bohu vidia niečo, čo im dáva zmysel 

všetkého na zemi. Ide však o to, že častokrát sa toto slovo používa v nie správnom 

zmysle, a častokrát sa dostávame  k tomu, že používame Božie meno nadarmo. 

 

U mladých ľudí je potrebné dosiahnuť to, aby neustále mysleli na Božiu prítomnosť, aby 

ich srdce túžilo po prítomnosti Božej a po modlitbe. Je taktiež nutné, aby brali cirkev 

                                                           
11

 Pozri Филофейский, Ефрем: Моя жижнь со старцем Иосифом. Moskva, 2012, s. 126.129 
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a chrám ako duševnú nemocnicu, kde dokážu vyriešiť všetky svoje problémy s Božou 

pomocou. 

 

Ako som už spomínal, mladý človek musí nájsť duchovnú terapiu. Čotky ako také, sa 

môžu stať práve touto duchovnou terapiou. Modlitba a pomôcky na modlenie sa však 

nesmú stať len módnym doplnkom, ako vidíme v názve tohto príspevku. Dokonca 

u mnoho mladých, ale aj starších ľudí vidíme, či už v televízii alebo aj na ulici, ako nosia 

ružence na krku ako akúsi súčasť ich imidžu. Pritom ani zďaleka netušia, čo sa nachádza 

na konci tohto ruženca, že je tam Christos, s roztiahnutými rukami na kríži, ktorý trpel 

aj za nich. Oni však vidia v ruženci iba súčasť štýlu, ktorý skopírovali od svojich vzorov 

so sveta, ktorý im je natláčaný prostredníctvom médií. Pritom ani len netušia o tom, 

akým vzorom by im mohol byť Isus Christos. Ak by mali snahu sa k nemu čo i len 

trochu priblížiť. Samozrejme, ako som už spomínal, aj pravoslávne čotky sa dajú nájsť 

ako súčasť akéhosi marketingového ťahu, kedy sa za lacný peniaz dajú zohnať a stávajú 

sa tak len súčasťou imidžu mladého človeka. A pritom tento človek ani len netuší, akú 

veľkú pomôcku práve nosí na ruke. 

 

Ak by len občas tento náramok vzal a skúsil sa pomodliť Isusovu modlitbu. Po ceste do 

školy. Napríklad v priebehu jedného týždňa, ak by sa modlil čo i len na spomínanej 

ceste do školy vidíme, že strávil celkom dosť veľa času s mysľou upriamenou na Boha.  

A strávil tento čas zmysluplným spôsobom. Dnes mladí ľudia nachádzajú útechu 

v rôznych smeroch. V hudbe, vo filmoch, v sledovaní televízie, hľadajúc pritom 

odpovede na svoje nezodpovedané otázky. A pritom majú odpoveď na svoje otázky 

priamo na tele. V podobe náramku, respektíve čotiek. Isusova modlitba ako sme už 

spomínali má veľmi veľkú duchovnú hodnotu.12 A práve v nej by mali mladí ľudia 

                                                           
12

 Pozri Kolektív autorov: О благодатых дийствиях молитвы Иисусовой. Москва, 1900, с.13-16 
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nachádzať útechu, terapiu a ak sa stane súčasťou ich každodenného života, určite 

dosiahnu obrovský posun vo svojom duchovnom živote, pretože ten, kto neustále myslí 

na Boha, na toho myslí aj Boh. 
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Abstrakt: 

V tomto článku sa snažíme poukázať na dôležitosť Isusovej modlitby a modlitby ako 
takej. Otvorene hovoríme o dôsledkoch neúcty k pomôckam k modlitbe a o samotných 
problémoch s ich používaním. Taktiež hovoríme o problémoch mladých ľudí 
a o možnosti využiť tieto modlitebné pomôcky v procese duchovnej terapie moderného 
mladého človeka. 

We talk about important place of pray of Jesus and also pray in general in this work. We 
openly and straightly talk about problems with lack of worship to the things, which can 
help us to pray more and more. And of course we talk about problems with using these 
helpful things. Also, we talk about problems with young people and we also talk about 
opportunity to use these things in proces of spiritual therapy with modern young 
people. 

 

Kľúčové slová: 

čotky, Isusova modlitba, modlitba, mladý človek, úcta, duchovná terapia, modernosť, 
móda 


