


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నా ఉదయకాల ధ్యానములు 
 

My Morning Devotions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



సొమవారము 
ప్రభువుకు ఒక ప్రతిజ్ఞ          
                       

పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధ పరచబడునుగాక. నీ 
నామము నా హృద్యములోనికి మరీ ఎక్కువగా వచ్చునుగాక మరియు అనితయమైన్ నా 
శరీరములో నీ చితతము నెరవేరునుగాక. అవసరమగు ప్రతిసారి సహాయము కొరక్క 
వాగాధ న్ము చేసిన్ కృప యొకు సహకారంముపై విశవసించ్చచ్చ, మన్ ప్రభువైన్ 
యేసుక్రీసుత  ద్వవరా ఈ ప్రతిజ్ఞను నేను న్మోదు చేయుదును. 

ప్రతిదిన్ము కోతపని యొకు సామాన్యమైన్ ప్రయోజ్న్ముల కొరక్క, 
ప్రత్యయకముగా నాక్క నేనుగా ఆ పనిలో పాలొ్గని గొపప భాగ్యముగా ఎంచి, సంతోషంచెద్ను. 
సరవత్ర ఉన్న ప్రియమైన్ సహపనివారితో  పరలోక కృపాసన్ము వద్ద  నేను జ్ఞఞ పకము 
చేసుక్కందును. 

సాధ్యమైత్య ఇంకను చాలా జ్ఞగ్రతతగా నినున మరియు నీ ప్రియమైన్ మంద్ను 
సేవించ్చ ఉద్ధధశము కొరక్క మేలైన్ సమరుధ నిగా నేను ఉండున్ట్లు  నా ఆలోచన్లు, 
మాటలు మరియు క్రియలును పశోధంచ్చటక్క నేను ప్రతిజ్ఞ చేయుదును. 

జ్యయతిషములక్క, మంత్ర తంత్రకారయములక్క సంబంధ్ముగ్ల ప్రతి 
విషయము నెదిరించ్చటక్క నేను మలక్కవగా నుందున్ని  నీక్క ప్రతిజ్ఞ చేయుదును. 
తండ్రియైన్ ద్ధవుడు మరియు ప్రభువైన్ యేసుక్రీసుత  మాత్రమే నాక్క యజ్మానులుగా 
నునానరని జ్ఞఞ పకముంచ్చకొనుచ్చ అపవాది నుండి వచిు యున్నవనీన ఈ చిక్కులనీన 
తెలివిగ్ల రితిలో నేను తపపక ఎదిరించెద్ను. 

నేను అనినసమయములందును మరియు అనిన సథలములలోను స్త్రీ పురుష 
జ్ఞతుల యడల అంద్రిలో అన్గా ప్రభువు యొకు ప్రజ్లు సమాజ్ము యొకు 
సమక్షములో ఎట్లు  న్డుచ్చ కొందునో అద్ధ విధ్ముగా ఏకాంతమందును 
న్డుచ్చకొందున్ని ఇంకను ప్రతిజ్ఞ చేయుదును. 

రక త సంబంధ్మైన్ సోద్ర సోద్రిమణులు, భర త, భారయ, తలిు , తండ్రి, బిడడలు 
తపప మరి ఇతర స్త్రీ పురుషులతో ఏకాంతముగా గ్ది యొకు తలుపు పూరితగా తెరువ 
బడియుండనిచో సాద్యమైన్ంత వరక్క ఒంటరిగా ఒకే గ్దిలో ఉండుటక్క నేను మాను 
కొందును. R 4191:5,6; 4263:6; 4382:3; 4383:1 

 
 



                      మంగ్ళవారమ 
  
నీ కన్నులన్న మూయుము 

 

మన్మంద్రము కనునలు 
మూసుకొని ఈ అంశaమును ధ్యయన్ము 
చేయుద్ము. పాపముమూలముగా ఇంకను 
సంభవించ్చ కషటము, దుుఃఖము, నీచతవము 

మరియు విచారము అనే ద్ృశయములక్క ఒకు క్షణము మన్ కనునలను మూసికొని మన్ 
మనోద్ృశయము ఎదుట పరిపూరణమైన్ భూమియొకు మహిమను చిత్రీకరించ్చకొంద్ము. 
పాపపు మరక ఒకుటి కూడా పరిపూరణమైన్ సమాజ్ము యొకు శంతిని సేనహమును 
చెరపదు. ఒకు చేదైన్ తలంపు ఒకు ప్రేమలేని చూపు లేక మాట కూడా చెరపదు. ప్రతి 
హృద్యమునుండి ఊరు ప్రేమ ప్రతి ఇతర హృద్యమునుండి అద్ధ విధ్మైన్ 
జ్వాబును పందును. ప్రతి క్రియలోను కనికరము కన్బడును. అకుడ ఇంక వాయధ 
ఉండదు. ఒకు నొప్పప లేక బాధ్ లేక ఏ విధ్మైన్ క్కళ్ళిపోవుట అనున్ది ఉండదు. 
అట్లవంటి వాటి భయము కూడా ఉండదు. మీరు ఇంతవరక్క చూచిన్ (పోలులేని) 
ఆరోగ్యకరమైన్, అంద్మైన్ మాన్వ రూపమును ఆకారమును గూరిు ఆలోచించి 
మరియు తెలుసుకొనుడి. పరిపూరణమైన్ మాన్వతవము ఇంకను అపరిమితమైన్ 
సంద్రయము కలిగియుండును లోపల ఉండు పరిశుద్ధత మాన్శికమైన్ నైెతికమైన్ 
పరిపూరణత ప్రతికాంతివంతమైన్ ముఖమును ముద్రవేసి మహిమ పరచ్చను. భూమిపైని 
సమాజ్ము ఈ విధ్ముగా నుండును. బంధువులను లేక సేనహితులను పోగొట్లట కొని 
విలప్పంచ్చచ్చన్నవారు పున్రురాథ న్ కారయము పూరితయైన్ద్ని తెలిసికొనిన్పుపడు వారి ప్రతి 
బాషపబిందువు తుడిచివేయబడును. (ప్రకటన్. 1:4)   

A 191; R 612:6  
 
 
 
 

             



    బుధ్వారము 

 

కీర్త నలు 23 
 

యహోవ నా కాపరి నాక్క లేమి కలుగ్దు.  
పచిుకగ్ల చోటును ఆయన్ న్నున పరుండ జేయుచ్చనానడు శంతికరమైన్ జ్లముల 
యొద్ద న్నున న్డిప్పంచ్చచ్చనానడు.  
నా ప్రాణమున్క్క ఆయన్ సేద్ తీరుుచ్చనానడు తన్ నామమునుబటిట  నీతిమారొములలో 
న్నున న్డిప్పంచ్చచ్చనానడు. 
 గాఢంద్కారపు లోయలో నేను సంచరించిన్ను ఏ అపాయమున్క్క భయపడను నీవు 
నాక్క తోడై యుందువు నీ  దుడుడ కఱ్ఱయు నీ ద్ండమును న్నున అద్రించ్చను.  
నా శత్రువులయదుట నీవు నాక్క భోజ్న్ము సిద్ధ పరచ్చదువు నూనెతో నా తల 
అంటియునానవు నా గినెన నిండి పరుు చ్చన్నది. 
 నేను బ్రదుక్క దిన్ములనినయు కృపా క్షేమములే నా వంట వచ్చును చిరకాలము 
యహోవ మందిరములో నేను నివాసము చేసెద్ను. R 5653 

 
 
 
 
 

                           



  గురువారము        
 

నా ఉదయకాల తీర్మానము 
 

నా ఉద్యకాల తలంపులు, కోరిక ఏమన్గా యహోవ నాక్క చేసిన్ ఉపకారములనినటికి 
నేనాయన్కేమి చెలిుంచ్చదును? రక్షణపాత్రను చేతపుచ్చుకొని యహోవ నామమున్ 
ప్రారథన్ చేసెద్ను, యహోవాక్క నా మ్రొక్కుబళ్ళి చెలిుంచెద్ను ఆయన్ ప్రజ్లంద్రి 
యదుటనే చెలిుంతును.కీర తన్. 116:12-14 
 బలయరపణ చేత నాతో నిబంధ్న్ చేసుకొనిన్ నా భక్కత లను నా యద్దక్క సమకూరుుడి 
(కీర తన్.50:5) అను దైవిక ప్పలుపును జ్ఞఞ పకము చేసుకొని నేను తీసుకొనిన్ 
తీరాాన్మేమన్గా, న్నున న్డిప్పంచ్చచ్చన్న ద్ధవుని కృపద్వవరా పరిశుదుధ డనైెన్ నేను నా 
మ్రొక్కుబళిను నెరవేరిు పరలోక రక్షణను నా రక్షక్కనితో సవతంత్రంచ్చకొనుటక్క 
శరీరమును, శరీరేచులను త్యయగ్ము చేసెద్నియు, నేను అంద్రితో విన్యముగాను, 
యధ్యరథముగాను వుండుటక్క ప్రయతినంచెద్న్నియు, నేను నా సవంత కోరికలను, 
ఘన్తను వద్కక ద్ధవుని చితతమును నెరవేరుుచ్చ, ఆయన్క్క ఘన్త చెలిుంతును. 
నేను ద్ధవుని నా పద్వులతో జ్ఞగ్రతతగా ఘన్పరచెద్న్నియు, నా మాటలు అంద్రికి 
తైెలముగాను, ఆశీరావద్ముగాను వుండున్ట్లు  ప్రయతినంచెద్ను. నేను ద్ధవునికి, 
సతయమున్క్క, సహోద్రులంద్రికి గొపపకారయములు మాత్రమే కాక చిన్న కారయముల 
యందు కూడా న్మాకముగా వుండులాగున్ ప్రయతినంచెద్ను. ద్ధవుని కాపుద్లలో 
నాయొకు గొపప మేలుల కొరక్క అనిన ఆశలను, ఇచులను తొలగించే దైవిక కృపయందు 
న్మాకముంచెద్ను.  
నేను పవిత్ర హృద్యము గ్లవానిగా మాత్రమే న్డచ్చకొన్క, మనోవిచారము, అసంతృప్పత, 
సొమాసిలుు ట మొద్లగున్వి పూరితగా ద్ధవషంచెద్ను, నా జీవితములో ద్ధవుని దైవిక కృప 
వలన్ అనుమతించబడిన్ వాటినిమితతము సణుగ్ను, నిరుత్యాహపడను.  
ఎందుకన్గా…ఏమి జ్రిగినా ద్ధవుని యందు ద్ృఢమైన్ విశవసమును, నిరీక్షణ నాక్కన్నది.   

R 5165:3,6; 5727:6  
 
 

 



శుక్రవారము 
మత్తయి 5:1-16 

ఆయన్ ఆ జ్న్సమూహములను చూచి కొండయకిు కూరుుండగా ఆయన్ శిషుయ లాయన్యద్దక్క 
వచిురి.  
అపుపడాయన్ నోరుతెరచి ఇలాగ్ బోధంపసాగెను. 
ఆతావిషయమై దీనిలైన్వారు ధ్నుయలు; పరలోకరాజ్యము వారిది. 
ధుుఃఖపడువారు ధ్నుయలు; వారు ఓద్వరుబడుదురు. 
 సాతివక్కలు ధ్నుయలు; వారు భూలోకమును సవతంత్రంచ్చకొందురు.  
నీతికొరక్క ఆకలిద్పుపలు గ్లవారు ధ్నుయలు; వారు తృప్పతపరచబడుదురు. 
కనికరము గ్లవారు ధ్నుయలు; వారు కనికరము పందుదురు.  
హృద్యశుదిధగ్లవారు ధ్నుయలు; వారు ద్ధవుని చూచెద్రు. 
 సమాధ్యన్ పరచ్చవారు ధ్నుయలు; వారు ద్ధవుని క్కమారులన్బడుదురు. 
నీతినిమితతము హింసింపబడువారు ధ్నుయలు; పరలోక రాజ్యము వారిది.  
నా నిమితతము జ్నులు మిముాను నింధంచి హింసించి మీమీద్ అపద్దముగా చెడదమాటలలు  
పలుక్కన్పుపడు మీరు ధ్నుయలు. 
 సంతోషంచి ఆన్ందించ్చడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధకమగును ఇలాగున్ వారు మీక్క 
పూరవమందుండిన్ ప్రవక తలను హింసించిరి. 
 మీరు లోకమున్క్క ఉపైైయునానరు. ఉపుప నిసాారమైత్య అది ద్ధనివలన్ సారముపందును? అది 
బయట పారవేయబడి మనుషుయల చేత త్రొకుబడుటకే గాని ద్ధనికి పనికిరాదు. 
 మీరు లోకమున్క్క వలుగైెయునానరు; కొండమీద్నుండు పటటణము మరుగైెయుండనేరదు.  
మన్షుయలు దీపము వలిగించి క్కంచము క్రింద్ పటటరు కాని అది యంటనుండు వారికంద్రికి 
వలుగిచ్చుటకై దీపసతంభముమీద్నే పట్లట దురు. 
 మనుషుయలు మీ సత్రయలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచ్చన్ట్లు  వారి 
యదుట మీ వలుగు ప్రకాశింపనీయుయడి.      

R 2205:6 , 2234:5 , 2240:1 
 
 

            



 శనివారము          
యెహోవ మన దేవుడు 

 

కీర తన్కారుడు ఇలా చెబుతునానడు... “యహోవ అంద్రికి ఉపకారి అయన్ 
కనికరములు ఆయన్ సమసత కారయముల మీద్ నున్నవి.” కీర తన్. 145:9 
అనినటిని గూరిు చెపపబడిన్ యీ వివరణ భౌతిక ప్రపంచము యొకు పరిపూరణమైన్ 
సరిహదుధ లను మరియు అతి న్మ్రతిగ్ల, అతయంత గ్ణమైన్, చైెతన్యము గ్ల ప్రాణిని కూడా 
గ్రహించ్చను. శృషట  మొతతము ఆయన్ కాపుద్లతో ఉన్నది. మన్ ద్ధవుడైన్ యహోవా జ్గ్తుత  
అంతటికిని గొపప చక్రవరి త. ఆయన్ జ్ఞఞ న్ము, శకి త, మంచితన్ము, ద్యాలతవము, 
అతుయన్నతమైన్ సాథ న్ములోని బాధ్యతలనినటికి సమృదిధగా సమమైన్వి. ఎవరికైత్య అటిట  
బాధ్యతను వహించ్చటక్క, భరించ్చటక్క సామరథయము గ్లదో ఆ వయకి త యొకు మాన్శిక 
ఆధ్యరములను గ్రహించ్చటక్క మాన్వ మన్సుా ద్వని ప్రయతనములందు తడబడును. 
ఎన్నడును తప్పపపోని జ్ఞఞ పక శకి తని గూరిు ఒక క్షణము అలోచింము. ఎన్నడును నాయయము 
తపపని తీరుపగురించి, ఓటమి సంభవము గాక్కండా నితయతవము కొరక్క యోచించ్చ జ్ఞఞ న్మును 
గురించి, మరియు ఆ సమయములు రాబోవు యుగ్ముల కొరక్క నిరోధషమైన్, కచిుతమైన్, ఆ 

ప్రణాళ్ళక గూరిు ఒక క్షణము ఆలోచించ్చము. ప్రతి 
వయతీరేకతక్క ఆధ్యరమగు వాటిని ఏది అదుపులో 
ఉంచగ్లదో, ఆ శకి తని మరియు నైెపుణయమును గూరిు, 
చైెతన్య మైన్దైన్ను, చైెతన్యము కానిదైన్ను ఆయన్ 
యొకు అదుుత ఉద్ధదశముల సఫలయము కొరక్క 
అనినయు కలిసి పనిచేయున్ట్లు  చేయుట గూరిు 
ఆలోచించ్చము. ఎన్నడును నిలిచిపోని, అలసటలేని, 
జ్ఞగ్రుకతగూరిు, లేక సరవసామాన్యమైన్ 
రాజ్యముయొకు అవసరమైన్ చింతలనుండి 

విశ్రమము కోరుట గూరిు కూడా అలోచించ్చము. ఎవరు ఎపుపడు క్కనుకరో, ఎవవరి చెవువలు 
ఎలుపుపడు తెరవబడియుండునో, అనిన అవసరములు ఎలుపుపడు ఎవనికితెలియునో, మరియు 
విశలమైన్ అధకారము యొకు అనిన ప్రయోజ్న్ములయందు చ్చరుక్కగా నునానరో వారిని 
గూరిు ఆలోచించ్చచ్చము.  

R 1560:2 

 
 




