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  خدانيتار فوسيجوس نوشتجات: سوم قسمت
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  :توضيحي از مترجم و گوينده

 
 دی نھايت سعی و کوشش شده است تا-ّدر تھيۀ اين سی

  اگر در. عاری از ھرگونه عيب و ايراد فنی، ترجمه ای و دستور زبانی باشد
   و اگر قصور و–ست، آنرا مديون خداوندم عيسی مسيح ميباشم اين کار برکتی ھ

  ًضعفی موجود است، لطفا آنرا به حساب بی استطاعتی بندۀ حقير گزارده و با بزرگی
 .و فيض خود آنرا مورد بخشش قرار دھيد

 
  شكر و قدردانيت

  
  ّاز مؤسسۀ پامير در جھت تھيه،با تشکر فراوان و قدرشناسی عميق 
  .دی- ين سیتوليد و ضبط ا

   از مسئول تھيه و ضبط اين، قلبی  و صميمیوافرات رمخصوصأ با تشک
  ّمسيحانه و رفتاری مملو از نجابت مرا تحمل نموده محبتی برنامه که با صبری عظيم،

  .ھمکاری بسيار نمودند ّو در تھيۀ اين برنامه با من
  ّبی شکّ بدون حمايت و کمک اين مؤسسه و اين برادر گرامی در مسيح،

 .برکات خداوند ھمواره با شما باد. ّاين برنامه ميسر نميگرديد

 



  دي-آهنگهاي استفاده شده در اين سي
  
  منجی: آھنگ

  ورای زمان: آلبوم
  سارا: سراينده

www.sarah-music.com 
 
  محتاجم: آھنگ
  نجات: آلبوم
  گروه نجات: سراينده

www.nejatproductions.com 
 

  خسته و مأيوس: آھنگ
  تو نورت را تابانيدی: آلبوم

  آشور عيوض: سراينده
E-mail: daivaz@sympatico.ca 
  توبه: آھنگ
  به ياد آور: آلبوم

  امين: سراينده
E-mail: beyadavar@hotmail.com 

 
ّحق تکثير کليۀ اين آھنگھا محفوظ بوده و کاربرد ّ  

  دی با اجازۀ رسمی، کتبی وقبلی-از آنھا در در اين سی
  .و نيز با تشکر فراوان از ھمگی سراينده گان و گروھای ذکر شده ميباشد

 
   گاهتکيه: آھنگ
  ورای زمان: آلبوم

  سارا: سراينده
www.sarah-music.com 

  
  بابا: آھنگ
  نجات: آلبوم
  گروه نجات: سراينده

www.nejatproductions.com 
  

  در تنگی ھا اورا بخوانيد: آھنگ
  و نورت  را تابانيدیت: آلبوم

  آشور عيوض: سراينده
E-mail: daivaz@sympatico.ca 

 
  تو مسيح، تو پسر، تو خداوندی: آھنگ

  بياد آور: آلبوم
  امين: سراينده

E-mail: beyadavar@hotmail.com 


