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Abstract: In this paper, the author investigates the question of the 
units by which God is named in Bishop Nicholai Velimirovich’s Prayers 
by the Lake. The choice of the units by which God is named in the 
Prayers by the Lake is usually determined by the subject of the prayer it-
self. Bishop Nicholai expresses his creativity by using names for God of 
biblical origin. And even more, he enriches already established, com-
mon expressions with God as denotation with new meaning dimen-
sions, which is also an expression of his authentic creativity. With such 
a procedure, he realizes the fullness of meaning and highlights the ex-
pediency, stylistic functionality, and beauty of the chosen expression.

In Prayers by the Lake, metaphorical representations form a se-
mantic-symbolic base from which a rich series of metaphorical and 
comparative nominative constructions will be born, with which Bish-
op Nicholai addresses God in prayerful ecstasy.

The analysis of the nominative units with God as the denotation 
used in the Prayers by the Lake only somewhat illustrated the poet-
ic prayer soarings of Bishop Nicholai Velimirovich, which reach the 
psalmistic ecstasy. Although prayers are characterized by a high de-
gree of formality in the form of the existence of established linguistic 
structures, Bishop Nicholai Velimirovich’s Prayers by the Lake are to 
a significant extent a reflection of the individual style of high literary-
artistic and authentic theological value.
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Славословљење Бога у Молитвама на језеру 
Владике Николаја Велимировића

Ксенија Кончаревић
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
kkoncar@mts.rs

Ап стракт: У овом ра ду аутор ис тра жу је пи та ње је ди ни ца ко-
ји ма је име но ван Бог у Мо ли тва ма на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла-
ја Ве ли ми ро ви ћа. Из бор ових је ди ни ца усло вљен је нај че шће са-
мом те мом мо ли тве. Вла ди ка Ни ко лај ис по ља ва кре а тив ност 
упо тре бом именâ за Бо га би блиј ског по ре кла. И још ви ше, већ 
уста ље не, уоби ча је не из ра зе са Бо гом као де но та том он бо га ти 
но вим зна чењ ским ди мен зи ја ма, што је, та ко ђе, из раз ње го вог 
аутен тич ног ства ра ла штва. Та квим по ступ ком оства ру је пу но-
ћу зна че ња и ис ти че свр сис ход ност, стил ску функ ци о нал ност и 
ле по ту ода бра ног из ра за. У Мо ли тва ма на је зе ру ме та фо рич не 
пред ста ве чи не се ман тич ко-сим бо лич ку ба зу из ко је ће се из ро-
ди ти бо гат низ ме та фо рич них и по ред бе них но ми на ци о них кон-
струк ци ја ко ји ма се у мо ли тве ној ек ста зи Вла ди ка обра ћа Бо гу.

Ана ли зом но ми на ци о них је ди ни ца са Бо гом као де но та том 
ко је су упо тре бље не у Мо ли тва ма на је зе ру са мо су до не кле 
илу стро ва ни пе снич ки мо ли тве ни уз ле ти Вла ди ке Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа, ко ји до сти жу до пса лам ских кр сно-вас кр сних ис-
ту пље ња (ек ста за). Иако је за мо ли тве ка рак те ри сти чан ви сок 
сте пен за да то сти фор ме у ви ду по сто ја ња уста ље них је зич ких 
струк ту ра, Мо ли тве на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
у зна чај ној ме ри од раз су ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке књи жев-
но у мет нич ке и аутен тич не бо го слов ске вред но сти.

Кључ не ре чи: Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић, Мо ли тве на 
је зе ру, те о лин гви сти ка, мо ли тва.
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Молитвом чистим вид вере моје, да Те не изгуби у магли, 
Најсјајнија Звездо моја.

(Молитва XL)

Те о риј ски при сту пи мо ли тви као тек сту (го во ре ном или пи са-
ном) са ја сно утвр ђе ном функ ци јом (на ро чи то ко му ни ка тив-
ном, и то у спе ци фич ном кон тек сту) мо гу би ти раз ли чи ти. Са 
ста но ви шта ли тур ги ке мо ли тва је сте део ре ли ги о зног чи на, 
али је она исто вре ме но и спо ља шња ма ни фе ста ци ја чо ве ко ве 
све це ле при во ље но сти Бо гу, по уз да ња у ње го во про ми шља ње 
и по кро ви тељ ство. Сво ју по бо жност „по што ва ње, хва ље ње и 
ве ли ча ње Бо га, сво ју за ви сност од Бо га и сво је узда ње у ње га“ 
вер ни ци ис по ља ва ју „ши љу ћи мо ли тве Бо гу, ан ђе ли ма и све-
ти те љи ма, по све до чу ју ћи та ко да су они хри шћа ни и де ло ви 
исте за јед ни це, из ра жа ва ју ћи по бо жну за јед ни цу мо ље њем је-
дан за дру го га, за жи ве и за мр тве“ (Мир ко вић 1918).

Ђор ђе Три фу но вић у ту ма че њу мо ли тве као књи жев но те-
о риј ског пој ма не из о ста вља ста во ве чу ве них цр кве них пи са-
ца — Јо ва на Зла то у стог и Јо ва на Ле ствич ни ка, ко ји у бо га тим 
пе снич ким сли ка ма ка зу ју шта је мо ли тва. За Јо ва на Зла то у-
стог мо ли тва је „све тлост ду ше, истин ска спо зна ја Бо га и љу-
ди, леч ник стра сти, ле кар ство про тив бо ле зни, мир ду ше, не-
бе ска во ди ља, ко ја се не окре ће око зе мље, већ иде до са мог 
не бе ског сво да...“ (Три фу но вић 1990). За Јо ва на Ле ствич ни-
ка мо ли тва је мај ка вр ли не. „По сво јој ка кво ћи, мо ли тва је са-
по сто ја ње и је дин ство Чо ве ка и Бо га. По сво ме деј ству то је 
од ра жа ва ње ко смо са, по ми ре ње са Бо гом, уми ло сти вље ње за 
гре хе, мост ко јим се пре ла зи пре ко ис ку ше ња, гру до бран ко-
ји шти ти од сва ке му ке, раз би ја ње де мон ских на па да, слу жба 
ан ђе ла...“ (Ле стви ца 28, 1 / Св. Јо ван Ле ствич ник 1997). Мо ли-
тва је са ста но ви шта аске ти ке и па стир ске пси хо ло ги је „бе се да 
ср ца чо ве ко вог с Бо гом“. Ар хи ман дрит Јо ван Ра до са вље вић, 
уче ник Вла ди ке Ни ко ла ја, ка же: „Ми не ма мо дру гог на чи на да 
мо же мо с Бо гом раз го ва ра ти, ни ти смо до стој ни да мо же мо на 
дру ги на чин раз го ва ра ти...“ (Ра до са вље вић 2011, 10).
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И упра во ова, раз го вор на, ди мен зи ја мо ли тве омо гу ћа ва 
ње но са гле да ва ње из ко му ни ка циј ског угла. На и ме, ко му ни-
ка ци ја оства ре на мо ли твом спе ци фич на је због са мих уче сни-
ка, су бје ка та ко му ни ци ра ња. С јед не стра не, то је по ши ља лац 
по ру ке — ин ди ви дуа или ко лек тив, а са дру ге, то је при ма лац 
по ру ке — Бо го ро ди ца, Три и по ста сни Бог (Све та Тро ји ца), 
Го спод Исус Хри стос као дру га ипо стас Све те Тро ји це, Све-
ти, бес те ле сне си ле — ан ђе ли. По ру ка је са ма мо ли тва. Са ма 
по ру ка у ду хов ној ко му ни ка ци ји је спе ци фич на, што нас до-
во ди у ве зу са на чи ном об ли ко ва ња са др жа ја мо ли тве и ње-
не фор ме. У књи жев ној те о ри ји мо ли тва се ин тер пре ти ра као 
из ра зи то лир ски жа нр, са ре ли ги о зном мо ти ва ци јом и са др-
жа јем у ви ду пе снич ког обра ћа ња Бо гу и ан ђе ли ма и све тим 
ли ци ма као објек ту кул та. У мо ли тва ма, да кле, ко ег зи сти ра 
ре ли ги о зна и умет нич ка (по ет ска) ди мен зи ја. Оне су са спе-
ци фич ним ка рак те ри сти ка ма ко је их ди фе рен ци ра ју од књи-
жев но у мет нич ких оства ре ња ко ја ни су са крал ног ка рак те ра. 
Ком по зи ци ја мо ли тве је углав ном стан дар ди зо ва на. Основ на 
схе ма сва ке мо ли тве са др жи: нај пре ис по ве да ње по ве ре ња у 
Бо га, бла го да ре ње, за тим ис по ве да ње сво је гре шно сти у осе-
ћа њу ка ја ња и скру ше но сти, и нај зад — са ма мол ба.

Ди ми три је Бог да но вић на во ди да у стил ском по гле ду мо-
ли тва при ме њу је и раз ви ја све по ступ ке и тро пе ко ји по ја ча-
ва ју екс пре сив ност и ис ти чу емо тив ну ин то на ци ју мол бе ног 
го во ра (Бог да но вић 1980, 83). Иако су у струк тур ном и стил-
ском по гле ду Мо ли тве на је зе ру Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа у ду ху мо ли тве не тра ди ци је, оне су, ипак, у 
зна чај ној ме ри од раз ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке књи жев-
но у мет нич ке вред но сти. За хва љу ју ћи ве о ма из ра же ној по-
е ти за ци ји и кре и ра њу ори ги нал них пе снич ких сли ка, ко је 
су за сно ва не на за го нет ним ме та фо ра ма, сли ко ви тим по ре-
ђе њи ма, ја ким кон тра сти ма и ве штој ор га ни за ци ји тек ста, 
Вла ди чи не мо ли тве на осно ву стил ских ква ли те та пре ла зе 
у сфе ру аутор ских жан ро ва. При ме ном фи гу ра ко је по ја ча-
ва ју екс пре сив ност и уве ћа ва ју емо тив ну ин то на ци ју мол бе-
ног го во ра, Вла ди ка Ни ко лај гра ди мо ли тве ну лир ску пе сму 
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са пса лам ским све ча ним то ном, укр шта ју ћи та ко еле мен те 
по е ти ке два ју нај зна чај ни јих би блиј ских по ет ских жан ро ва.

О из у зет ној ле по ти Вла ди чи них тек сто ва, ја сно ћи ми сли 
и чи сто ти из ра за ве о ма сли ко ви то и исти ни то го во ри Пре по-
доб ни Ју стин Ће лиј ски, Но ви Бо го слов и Ис по вед ник: „Срп-
ска ду ша је му ца ла док се ни је ро дио Ни ко лај да јој на ђе из-
раз“ (уп. По по вић 1923; По по вић 2001). По во дом Мо ли тви на 
је зе ру ава Ју стин ће, на зи ва ју ћи га чу до твор цем мо ли тве них 
рит мо ва, ве о ма на дах ну то осли ка ти сву је дин стве ност Ни ко-
ла је вог та лен та: „Он је стил, бла го дат но-рас ко шни стил на ше 
ду ше. Он го во ри; ни ка да у нас ни је та ко го во рио чо век. Он се 
мо ли; ни ка да се у нас ни је та ко ре чи то мо лио чо век. Он има 
дар ре чи јер има дар све о се ћа ња, дар жа ло сти во сти, дар све-
љу ба ви, дар мо ли тве“ (По по вић 1923, 76).

У Мо ли тва ма на је зе ру ове ти пич не ме та фо рич не пред-
ста ве чи не се ман тич ко-сим бо лич ку ба зу из ко је ће се из ро-
ди ти бо гат низ ме та фо рич них и по ред бе них но ми на ци о них 
кон струк ци ја ко ји ма се у мо ли тве ној ек ста зи Вла ди ка обра-
ћа Бо гу. Бо гат ство је зич ког из ра за ко јим се име ну је Бог у мо-
ли тва ма Вла ди ке Ни ко ла ја по сле ди ца је са ме су шти не и свр-
хе мо ли тве, ко ја је, мо жда, нај пот пу ни је ис ка за на сле де ћом 
ми шљу: „Ка да се хри шћа нин мо ли хва ле ћи и ве ли ча ју ћи Бо-
га, та да се уду бљу је ње гов дух у по сма тра њу нај у зви ше ни-
јих осо би на Бож јих и по сма тра ју ћи их ја ча у ње му ве ра у Бо-
га ве ли ко га и моћ но га, ја ча по бо жност ње го ва и по што ва ње 
Бо га“ (Мир ко вић 1918, 10).

Са ста но ви шта сти ли сти ке про блем ко јим се у ра ду ба-
ви мо у нај ди рект ни јој је ве зи са ан то но ма зи јом (про но ми-
на ци јом) ти па ал тер на тив но за јед нич ко име → вла сти
то име (Тво рац, Све ви шњи, Отац, Све др жи тељ → Бог). 
Да кле, овај тип ан то но ма зи је уме сто уоби ча је ног „под ра-
зу ми је ва упо тре бу дру гог име на, ко је у лек сич ком си сте-
му има ста тус за јед нич ке име ни це“. А то за јед нич ко име 
у функ ци ји вла сти тог по пра ви лу се ве зу је за име но ва ње 
или „вр хов ног го спо да ра до бра“, тј. Бо га, или „вр хов ног 
го спо да ра зла“, тј. Са та не или Со то не (Ко ва че вић 2000).
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Из бор је ди ни ца ко ји ма је име но ван Бог у Мо ли тва ма на 
је зе ру усло вљен је нај че шће са мом те мом мо ли тве. Вла ди ка 
Ни ко лај ће ис по љи ти кре а тив ност упо тре бом именâ за Бо га 
би блиј ског по ре кла, по пут на ве де них при ме ра, ко ји са ми по 
се би као ан то но но ма зиј ска сред ства има ју стил ске вред но сти, 
али и као део на дах ну тих по ет ских сли ка. Осим то га, ан то но-
ма зи ја се сма тра си нег до хом и ме то ни ми јом вла сти тих име-
на. И још ви ше, већ уста ље не, уоби ча је не из ра зе са Бо гом као 
де но та том он бо га ти но вим зна чењ ским ди мен зи ја ма, што је, 
та ко ђе, из раз ње го вог аутен тич ног ства ра ла штва. Та квим по-
ступ ком оства ру је пу но ћу зна че ња и ис ти че свр сис ход ност, 
стил ску функ ци о нал ност и ле по ту ода бра ног из ра за.

Го спо де три и по ста сни, очи сти огле да ло 
ду ше мо је, и над не си ли це Тво је на да њ. 
Да би ду ша мо ја за сја ла сла вом Го спо да ра сво га.  (Мо ли тва X)

Не дво сми сле на је се ман тич ка ве за из ме ђу пој мов них вред-
но сти ко је су об у хва ће не лек се ма ма Бог и Вас кр си тељ. Оне 
та ко ђе ус по ста вља ју та кву ре ла ци ју ко ја се мо же сма тра ти 
ап со лут ном си но ни ми јом.

Вас кр си тељ је Го спод мој. Вас кр са ва мр тве од ју тра до мра ка, и 
од мра ка до зо ре.

Оно што ју тро са хра ни, уве че Го спод ожи ви, и оно што ве че са-
хра ни, ују тру Го спод ожи ви.

Ка кво је де ло до стој ни је Бо га жи во га не го вас кр са ва ти мр тве у 
жи вот?  (Мо ли тва XCII).

У Мо ли тва ма на је зе ру Вла ди ка Ни ко лај бо га ти низ кон-
тек сту ал них си но ни ма ме та фо ри зо ва ним је ди ни ца ма ко је у 
основ ном се ман тич ком са др жа ју има ју по тен ци ја ла да раз-
ви ју се ман тич ку ре а ли за ци ју са пој мов ном вред но шћу ’Бог’. 
Упо тре бом лек се ма До ма ћин, Ро ди тељ, Зи дар, По бед ник, Цар, 
Вла ди ка, Вођ раз ви ја се кон цепт ко ји се при мар но оства ру је 
у ре ла ци ја ма Бог — Отац, Бог — Тво рац, Бог — Па стир. По-
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сто је ћи лек сич ко-се ман тич ки од нос мо же се тран спо но ва ти 
кон цеп ту ал ном фор му лом ‘Го спод Исус Хри стос је са вр ше ни 
Бог и са вр ше ни чо век’. Ова кон цеп ту ал на фор му ла у пу ној је 
са гла сно сти са дог ма том о са пре би ва њу бо жан ске и људ ске 
при ро де у Хри сту, ко је су у ње му сје ди ње не не сли ве но, не из-
мен љи во, не раз де љи во, не раз луч но (Орос 4. ва се љен ског — 
Хал ки дон ског са бо ра из 451. го ди не). Нај бли жи се ман тич ки 
ко ре спон ден ти Бо гу схва ће ном као Твор цу у Мо ли тва ма на 
је зе ру је су Ро ди тељ и Зи дар, па и До ма ћин и Цар. На ве шће мо 
не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра:

И ср це ће се мо је ис пу ни ти не ис ка за ним ми ром не бе сним, и сла ви ће 
Бо га у хо ру са хе ру ви ми ма и се ра фи ми ма. И вра ти ће бо га то за јам 
ду ши и уму, јер ће их као рав но њи ма рав ном ме ром на гра ди ти.

И на пу ни ће ср це мо је слат ком љу ба вљу пре ма Го спо ду сво ме, и са жа-
ље њем и до бром во љом пре ма му че ћим се ду ша ма у све ту и у аду.

При ђи ми бли же, и још бли же, ве ли чан стве ни Го спо да ру мој. 
(Мо ли тва XLVII)

*

Го спо да ру Не бе сни, при ми ду шу мо ју за сво ју слу шки њу. Гле, је ди-
на је сло бо да мо ја, да слу жим бо љем од се бе.

(Мо ли тва LXVI II)

*

Од свих ро је ва рој љу ди од ла зи нај глад ни ји. Не за то, До ма ћи не, што 
Ти не маш је ла за љу де не го за то што они не по зна ју сво ју хра ну, 
па се оти ма ју с гу се ни ца ма о исти брст.  (Мо ли тва VI II)

*

Ду шо мо ја, пе ћи но веч но сти, не до пу сти вре ме ном раз бој ни ци ма 
да уђу у те бе и на ло же свој огањ у те би. Бу ди не ма, кад те ви чу. 
Бу ди не по крет на, кад уда ра ју о те бе. И стр пљи во че кај До ма ћи
на сво га. За и ста до ћи ће.  (Мо ли тва XLI II)

*
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Ду шо мо ја, пе ћи но веч но сти, не до пу сти вре ме ном раз бој ни ци ма 
да уђу у те бе и на ло же свој огањ у те би. Бу ди не ма, кад те ви чу. 
Бу ди не по крет на, кад уда ра ју о те бе. И стр пљи во че кај До ма ћи
на сво га. За и ста до ћи ће.  (Мо ли тва XLI II)

*

За све бо го хул ни ке ка јем се, што ху ле на Те бе не зна ју ћи да ху ле на 
До ма ћи на, ко ји их оде ва и хра ни.  (Мо ли тва XXIX)

*

Кад и ја бе јах хар мо нич но тро ји чан у све том је дин ству као што си 
Ти од веч но сти у веч ност.

Кад и у ме ни бе ше ду ша у при ја тељ ству са све шћу и жи во том.
Кад и ја не има дох гра ни ца, ни ти ком ши ја, ни ти де о бе на ја и ти.
Ово се ћа ње не из бри ши, Ро ди те љу мој, но по ја чај.
Ми ло сти ви Ро ди те љу мој, из бри ши сва се ћа ња мо ја сем јед ног 

је ди ног.  (Мо ли тва XXX)

*

На у чи Зи дар прет ке ва ше, и вас са ме, да зи да те хра мо ве Ње му, јер 
су ва ма на по тре бу а не Ње му. 

Зи да ју ћи Ње му, ви зи да те Њи ме из се бе. Јер не мо же зе мља ни шта 
учи ни ти за Ње га без Ње га.

Зи да ју ћи нај бо ље Ње му ви по ка зу је те при мер ду ши сво јој, шта 
она тре ба у се би да зи да.  (Мо ли тва LXXXIX)

*

Кад Ти до ђеш, до не ћеш ми да ро ве пре бо га те. С То бом, По бед ни че, до-
ћи ће ми и по бе да над сви ма до са да ма и бри га ма. С То бом ће до-
ћи све тлост, и здра вље, и сна га, и му дрост, и сва пу но ћа свих људ-
ских оче ки ва ња од по чет ка до кра ја вре ме на.  (Мо ли тва XXXI II)

*

Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва ру ка 
не ба ца се ка ме ном на вас.

Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
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Уста ни ва си о но и за бру ји пе сму Го спод њу, јер Го спод жи ви и бри-
жни за те бе, ушао је у те бе.  (Мо ли тва XXVI)

*

Кроз де цу гле да Цар за чу ђе но у вас, и че ка ва ше од го во ре. Ако од-
го во ри бу ду смр то но сни, Цар ће се по ву ћи из де це ва ше, и ви 
ће те се ста ра ти о ле ше ви ма.

Де ца и све ти те љи др же Те, Го спо де мој, оста ли се бун ту ју про тив Те-
бе. Де ца и све ти те љи су Тво је ку ша ње све та. (Мо ли тва XCV)

*

Дру гу гру пу но ми на ци о них је ди ни ца чи не лек се ме са кон-
цеп ту ал ном вред но шћу ‘Бог је онај ко ји да је’ — жи вот у 
Жи во то да вац, све тло у Све тло да вац, дар у Да ро да вац.

*

Го спо де мој, је ди ни по сто је ћи, спа си мој ум од ова два па кле на 
гре ха.

Исти но мо ја, спа си ме од зло че сте са мо об ма не ума мо га.
Го спо да ру и Да ро дав че све га што је сам и имам, из ба ви ме од гор-

до сти, по ги би је без ум них и глу пих.  (Мо ли тва LXI II)

*

Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва ру ка 
не ба ца се ка ме ном на вас.

Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
Уста ни те све зве зде и за и грај те, јер Све тло да вац ваш иде вам у 

по се ту.  (Мо ли тва XXVI)

Из ра зи та ан тро по цен трич на ди мен зи ја у про це су но ми-
на ци је Бо га из ра жа ва те жњу да се тран сцен дент но ис ку-
ство из ра зи кон крет ним, ис ку стве но бли ским кон цеп ти-
ма од но сно ре чи ма. Пре ма Све том Гри го ри ју Бо го сло ву, 
ме ста Све то га Пи сма у ко ји ма се на ан тро по мор фи стич-
ки на чин го во ри о Бо гу, не тре ба раз у ме ти бу квал но. „По 
Све том Пи сму, ве ли Све ти Отац, Бог спа ва (Пс. 43, 24), 
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бу ди се (Дан. 9,14), гне ви се (5 Mojc. 11, 17), хо да, и има Хе-
ру ви ме као свој пре сто (Ис. 37, 16). Али, зар је Бог ика да 
био под врг нут не мо ћи ма? Ка да си чуо да је Бог — те ло? 
Очи глед но је да се ту за ми шља не што че га у ства ри не ма. 
Јер, са о бра зно на шим пој мо ви ма, ми смо и Бож је на зва ли 
име ни ма, узе тим од нас са мих“ (По по вић 1980).

У Мо ли тва ма на је зе ру по све до чен је из бор лек сич ких 
је ди ни ца у функ ци ји име но ва ња Бо га са ап стракт ном кон-
цеп ту ал ном вред но шћу: Бог је жи вот, спа се ње, здра вље, 
исти на, сна га (си ла), ле по та (рас кош, кра со та), љу бав.

Све тло сни Ца ре мој и Бо же мој, Те би се је ди ном мо лим и по кло-
ним. Из лиј се у ме не као бу јан по ток у же дан пе сак. Са мо се 
Ти из лиј, жи во твор на во до, ла ко ће он да тра ва ра сти по пе ску 
и бе ли ја гањ ци па сти по тра ви.

Са мо се Ти из лиј у су хот ну ду шу мо ју, Жи во те мој и Спа се ње 
мо је.  (Мо ли тва XIX)

*

Кад се ка ја њем очи сти ду ша, бо лест иш че за ва са гре хом, и ти се 
усе ља ваш у ду шу, Ве чи то Здра вље мо је.  (Мо ли тва XXIX)

*

Ду ге су при че, пре ду ге; кра так је мо рал — јед но сло во. Ти си 
то сло во, сло ве сни Бо же. Ти си тај мо рал свих при ча. ... Кад 
име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све: Си ло и 
Исти но мо ја, по ми луј ме!  (Мо ли тва XI II)

*

Упра ви ср це мо је, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој упра ви ти.
Упра ви ум мој, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој упра ви ти.
При су ством Тво јим упра ви ду шу мо ју, и је зик ће мој за бо ра ви-

ти све за кле тве.
Шта вре ди, Бо же мој, да се оправ дам пред љу ди ма, а пред То бом 

да се окри вим?  (Мо ли тва LXXI II)
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*

Ве ра Те мо ја ви ди, Го спо де. Она је све тлост и даљ но вид очи-
ју мо јих.

Ве ра је мо ја ту га мо ја за То бом, кад си да ле ко од ме не, Кра со то 
мо ја.  (Мо ли тва XXXII)

*

Кад име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све:
Љу ба ви мо ја, по ми луј ме! Си ло и Исти но, по ми луј ме! 

(Мо ли тва XI II)

Ана ли зом но ми на ци о них је ди ни ца са Бо гом као де но та том ко-
је су упо тре бље не у Мо ли тва ма на је зе ру са мо су до не кле илу-
стро ва ни пе снич ки мо ли тве ни уз ле ти Вла ди ке Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа, ко ји до сти жу до пса лам ских кр сно-вас кр сних 
ис ту пље ња (ек ста за). Иако је за мо ли тве ка рак те ри сти чан ви-
сок сте пен за да то сти фор ме у ви ду по сто ја ња уста ље них је зич-
ких струк ту ра, Мо ли тве на је зе ру Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми-
ро ви ћа у зна чај ној ме ри од раз су ин ди ви ду ал ног сти ла ви со ке 
књи жев но у мет нич ке и аутен тич не бо го слов ске вред но сти.

* * *
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