DAILY BIBLE READING - JAN 2021
Date
Jan 1

Verse
Genesis 1:27

Jan 2

Genesis 4:7

Jan 3

Genesis 15:1

Jan 4

Genesis 28:15

Jan 5

Genesis 35:3

Malayalam

English

അങ്ങനെ ദൈവം തെ്നെ
ഛായയില് മെുഷ്യനെ
സൃഷ്്്ടിച്ചു.
ദൈവത്തിെ്നെ
ഛായയില് അവിടുന്്്
അവനെ സൃഷ്്്ടിച്ചു;
സ്്ത്തീയും പുരുഷ്െുമായി
അവനര സൃഷ്്്ടിച്ചു.
ഉചിതമായി
പ്രവര്ത്തിച്ചാല് നീയ ും
സ്വീകാര്യനാവ കയില്ലേ?
നേത ചചയ്യ ന്നിചേങ്കില്
രാരും
വാതില്കല്തചന്ന
രതിയിര്ിപ്പ ചെന്നന്
ഓര്ത്കണും. അത നിന്നില്
താതനരര്യും
്
വച്ചിര്ിക ന്ന ;
നീ അതിചന കീഴടകണും.
ഭയചപ്പല്ലടൊ. ഞാന്
നിനക രര്ിചയാണന്.
നിനനചെ പ്രതിഫലും വളചര്
വല തായിര്ിക ും.
ഇതാ, ഞാന് നില്ലന്നാട
കൂചടയ െന്. നീ
ല്ലരാക ന്നിടചതോും
ഞാന് നിചന്ന
കാത ര്കന്ഷിക ും,
നിചന്ന ഈ നാട്ടില്ലലക
തിര്ില്ലയ ചകാെ വര് ും.
നില്ലന്നാട രെഞ്ഞചതാചക
നിെല്ലവറ്റ ന്നത വചര് ഞാന്
നിചന്ന കകവിട കയിേ.
എനനചെ കഷനടപ്പാടില്
്
എനനചെ പ്രാര്ത്ഥന
ചചവിചകാെവന ും ഞാന്
ല്ലരായിടചതോും എനനചെ
കൂചട
ഉൊയിര് ന്നവന മായ
കൈവതിന ഞാന്
അവിചട ഒര് ബലിരീഠും
രണിയ ും.

So God created man in
His own image, in the
image of God He created
him; male and female He
created them.

If you do well, will you
not be accepted? And if
you do not do well, sin is
couching at the door;
and its desire is for
you, but you must
master it.

Fear not, I am your shield;
Your reward shall be very
great.
Behold, I am with you
and will keep you
wherever you go, for I
will not leave you.

I will make an altar there
to God, who answered
me in the day of my
distress and has been
with me wherever I have
gone.

Jan 6

Exodus 14:13

Jan 7

Exodus 6:6

Jan 8

Exodus 14:14

Jan 9

Exodus 15:26

Jan 10

Exodus 20:12

Jan 11

Leviticus 10:3

Jan 12

Leviticus 18:5

Jan 13

Leviticus 19:18

നിങ്ങള് ഭയചപ്പടാചത
ഉെച്ച നില്ക വിന്.
നിങ്ങള്ക ല്ലവെി ഇന്ന
കര്ത്താവ ചചയ്യാന്
ല്ലരാക ന്ന ര്കന്ഷാകൃതയും
നിങ്ങള് കാണ ും
ഞാന് കര്ത്താവാണന്.
ഈജിരനത
് കാര്ത് ച മതിയ
ഭാര്ും നീകി നിങ്ങചള
ഞാന് ല്ലമാചിപ്പിക ും.
നിങ്ങള ചട
അടിമതതില് നിന്ന
നിങ്ങചള സ്വതപ്രര്ാക ും.
കകയ യര്ത്തി അവചര്
കഠിനമായി ശികന്ഷിച്ചന്,
നിങ്ങചള വീചെട ക ും.

Fear not stand firm, and
see the salvation of
the LORD, which He will
work for you today.

കര്ത്താവ
നിങ്ങള്ക ല്ലവെിയ ൈന്ധും
ചചയനത
് ചകാള് ും.
നിങ്ങള്
ശാരര്ായിര് ന്നാല് മതി.
ഞാന് നിചന്ന
സ് ഖചപ്പട ത ന്ന
കര്ത്താവാണന്
നിനനചെ കൈവമായ
കര്ത്താവ തര് ന്ന
ര്ാജയത നീ ൈീര്ത്ഘകാലും
ജീവിച്ചിര്ില്ലകെ തിന
നിനനചെ രിതാവിചനയ ും
മാതാവിചനയ ും
ബഹ മാനിക ക.
എചന്ന
സ്മീരിക ന്നവര്ത്കന്ഞാന്
രര്ിശ ൈന്ധനാചണന്ന
കാണിച്ച ചകാട ക ും.
നിങ്ങള് എനനചെ
കല്രനകള ും
പ്രമാണങ്ങള ും
അന സ്ര്ിക ക. അവ
അന സ്ര്ിക ന്നവന്
അതിനാല് ജീവിക ും.
നിചന്നല്ലപ്പാചലതചന്ന
നിനനചെ
അയല്കാര്ചനയ ും
സ്ന്ല്ലനഹിക ക. ഞാനാണന്
കര്ത്താവന്.

The LORD will fight for
you, and you have only
to be still.

I am the LORD, and I will
bring you out from under
the burdens of the
Egyptians, and I will
deliver you and I will
redeem.

I am the LORD, am your
healer.
“Honor your father and
your mother, so that
your days may be long in
the land which
the LORD your God gives
you.
I will show myself holy
among those who are
near me.
Keep my statutes and my
ordinances by doing
which a man shall live.

You shall love your
neighbour as yourself: I
am the LORD

