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Ηψµνσ Ιν Μαορι Ανδ Ενγλιση|πδφασψµβολ φοντ σιζε 14 φορµατ
Γεττινγ τηε βοοκσ ηψµνσ ιν µαορι ανδ ενγλιση νοω ισ νοτ τψπε οφ χηαλλενγινγ µεανσ. Ψου χουλδ νοτ αβανδονεδ γοινγ παστ βοοκ στορε ορ λιβραρψ ορ βορροωινγ φροµ ψουρ φριενδσ το οπεν τηεµ. Τηισ ισ αν χερταινλψ σιµπλε µεανσ το σπεχιφιχαλλψ γετ γυιδε βψ ον−λινε. Τηισ ονλινε νοτιχε ηψµνσ ιν µαορι ανδ ενγλιση χαν βε ονε οφ τηε οπτιονσ το αχχοµπανψ ψου ασ σοον ασ ηαϖινγ
συππλεµενταρψ τιµε.
Ιτ ωιλλ νοτ ωαστε ψουρ τιµε. βοω το µε, τηε ε−βοοκ ωιλλ αγρεεδ ϖεντιλατε ψου νεω σιτυατιον το ρεαδ. ϑυστ ινϖεστ τινψ βεχοµε ολδ το οπεν τηισ ον−λινε πυβλιχατιον ηψµνσ ιν µαορι ανδ ενγλιση ασ χαπαβλψ ασ εϖαλυατιον τηεµ ωηερεϖερ ψου αρε νοω.
Νγ? Η?µενε Ηυνγα Ταπυ: Νεω ονλινε πυβλιχατιον οφ Μ?ορι ηψµνσ
Νγ? Η?µενε Ηυνγα Ταπυ: Νεω ονλινε πυβλιχατιον οφ Μ?ορι ηψµνσ βψ Τε Καρερε ΤςΝΖ 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 10 σεχονδσ 7,183 ϖιεωσ Μ?ορι ηψµνσ , τρανσλατεδ αλµοστ α ηυνδρεδ ψεαρσ αγο ηαϖε βεεν µαδε αϖαιλαβλε ονλινε φορ τηε φιρστ τιµε. Τηε Χηυρχη οφ ϑεσυσ ...
Νον Στοπ Χηριστιαν Ηψµνσ οφ τηε Φαιτη ??
Νον Στοπ Χηριστιαν Ηψµνσ οφ τηε Φαιτη ?? βψ Ψου τυδο 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 59 µινυτεσ 5,842,842 ϖιεωσ ΑΛΛ ΛΙςΕΣ ΜΑΤΤΕΡ ΤΟ ϑΕΣΥΣ ΧΗΡΙΣΤ! ΑΜΕΝ? Ενϕοψ Νον Στοπ Χηριστιαν , Ηψµνσ , . Τηεσε αρε ωονδερφυλ , ηψµνσ , ωε σινγ ιν ...
∴∀Βεαυτιφυλ ∴υ0026 Υπλιφτινγ Γοσπελ Ηψµνσ −Αλανϑαχκσον− ωιτη Ινστρυµενταλ Ηψµνσ∴∀.
∴∀Βεαυτιφυλ ∴υ0026 Υπλιφτινγ Γοσπελ Ηψµνσ −Αλανϑαχκσον− ωιτη Ινστρυµενταλ Ηψµνσ∴∀. βψ Χορδιλλερα Μυσιχ ∴υ0026 Αρτσ 1 ψεαρ αγο 2 ηουρσ, 41 µινυτεσ 5,215,449 ϖιεωσ Γοσπελ Μυσιχ Γοσπελ , Ηψµνσ , .
Ονε Ηουρ οφ Πιανο Ηψµνσ − 23 φαϖοριτε ινστρυµενταλσ ωιτη λψριχσ
Ονε Ηουρ οφ Πιανο Ηψµνσ − 23 φαϖοριτε ινστρυµενταλσ ωιτη λψριχσ βψ Καλεβ Βρασεε 5 µοντησ αγο 1 ηουρ, 12 µινυτεσ 576,147 ϖιεωσ Ηερε αρε 23 οφ µψ φαϖοριτε , ηψµνσ , τηατ Ι∋ϖε ρεχορδεδ ιν τηε λαστ φεω ψεαρσ. ? Αϖαιλαβλε το δοωνλοαδ/στρεαµ ον ...
Βεαυτιφυλ Ινστρυµενταλ Γοσπελ ∴υ0026 Ηψµνσ! 55 Πλαψλιστ − ςαριουσ Αρτιστσ.
Βεαυτιφυλ Ινστρυµενταλ Γοσπελ ∴υ0026 Ηψµνσ! 55 Πλαψλιστ − ςαριουσ Αρτιστσ. βψ Ηψµνσ ∴υ0026 Ωορσηιπ 1 ψεαρ αγο 3 ηουρσ, 35 µινυτεσ 2,740,399 ϖιεωσ Γοσπελ ∴υ0026 , Ηψµνσ , .
Ονε Ηουρ οφ Ρελαξινγ Ηψµνσ ον Πιανο
Ονε Ηουρ οφ Ρελαξινγ Ηψµνσ ον Πιανο βψ Καλεβ Βρασεε 6 ψεαρσ αγο 1 ηουρ 6,002,539 ϖιεωσ 31 , ηψµνσ , ον πιανο σετ το βεαυτιφυλ νατυρε πιχσ Ι∋ϖε τακεν. Εαχη , ηψµν , ισ πυβλιχ δοµαιν ανδ αλλ αρε ον µψ λονγ λιστ οφ φαϖοριτεσ.
∆ον Μοεν − Ηψµνβοοκ Φυλλ Αλβυµ (Γοσπελ Ηψµνσ)
∆ον Μοεν − Ηψµνβοοκ Φυλλ Αλβυµ (Γοσπελ Ηψµνσ) βψ ∆ονΜοενΤς 3 ψεαρσ αγο 57 µινυτεσ 77,484 ϖιεωσ ∆ον Μοεν − Ηψµνβοοκ Φυλλ Αλβυµ (Γοσπελ , Ηψµνσ , ) Συβσχριβε φορ µορε ∆ον Μοεν ϖιδεοσ: ηττπ://βιτ.λψ/1Ιν0ΚΙΠ Λιστεν το τηε φυλλ ...
30 Γρεατεστ Ηψµνσ ωιτη Λψριχσ
30 Γρεατεστ Ηψµνσ ωιτη Λψριχσ βψ Νψεχηε ςιχτορ Νωενενδα 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 31 µινυτεσ 149,418 ϖιεωσ Μοστ λοϖεδ χηριστιαν , ηψµνσ , ωιτη λψριχσ, αλλ χοµπιλεδ φορ ψου το σινγ ιν Πσαλµσ ανδ , ηψµνσ , , πραισινγ τηε Λορδ Γοδ ωιτηουτ α νεεδ το ...
Τηε Γρεατεστ ηακα ΕςΕΡ?
Τηε Γρεατεστ ηακα ΕςΕΡ? βψ Ωορλδ Ρυγβψ 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 24 σεχονδσ 57,802,310 ϖιεωσ Αηεαδ οφ τηε φιναλ οφ Ρυγβψ Ωορλδ Χυπ 2011 ιν , Νεω Ζεαλανδ , , τηε Φρενχη τεαµ φορµεδ αν αρροω ασ τηε Αλλ Βλαχκσ περφορµεδ τηειρ ...
Νεω Ζεαλανδ∋σ Νατιοναλ Αντηεµ ωιτη Λψριχσ
Νεω Ζεαλανδ∋σ Νατιοναλ Αντηεµ ωιτη Λψριχσ βψ γριφφινπαωπριντσ 6 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 22 σεχονδσ 3,921,278 ϖιεωσ Νεω Ζεαλανδ∋σ , Νατιοναλ Αντηεµ: Αοτεαροα / Γοδ ∆εφενδ , Νεω Ζεαλανδ , . Αυδιο βελονγσ το τηε Μινιστρψ οφ Εδυχατιον. ςιδεο µαδε ...
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