1. นกทีบ่ นิ ไปในอากาศ
The Birds upon the Tree-tops
นกที่บินไปในอากาศ ชอบร้องเพลง
และทูตสวรรค์ยอมสรรเสริ ญทุก ๆ วัน
ดอกไม้งามทุกอย่างในสวน ส่ งกลิ่นหอม
แล้วให้เด็กหญิง ให้เด็กชาย สรร-เสริ ญด้วย

2. สรรเสริญ สรรเสริญ
Praise Him Praise Him
สรรเสริ ญพระเจ้า โอ้เด็กเล็ก ๆ ทุกคน
พระทรงรัก พระทรงรัก
สรรเสริ ญพระเจ้า โอ้เด็กเล็ก ๆ ทุกคน
พระทรงรัก พระทรงรัก
พระเจ้าทรงสร้าง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ
พระเจ้าทรงสร้างดววในท้องฟ้ าทุกดวง
ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ

3. พระเยซู เป็ นทางนั้น
Jesus Is the Way
พระเยซูเป็ นทางนั้น นาเราไปสวรรค์ ๆ ๆ
พระเยซูเป็ นทางนั้น นาเราไปสรรค์
อันแสนสุ ข สุ ข ตลอดกาล
โปรดมาและไปด้วยกัน บ้านพระบิดาฉัน ๆ ๆ
โปรดมาและไปด้วยกัน บ้านพระบิดาฉัน
อันแสนสุ ข สุ ข ตลอดกาล
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4. ขึน้ ไปวังพระเจ้ า
Let’s All Go to Heaven
ขึ้นไปวังพระเจ้า ๆ ๆ จนถึงที่หยุดพัก
ให้เราไปทุกคน ๆ ๆ จนถึงที่หยุดพัก
ถ้าเราขึ้นไปถึงเมืองบน
เราจะพบที่สาราญ
ถ้าเราขึ้นไปถึงเมืองบน
เราจะพบที่สาราญ

5. ส่ งข่ าวดี
To tune of “Jingle Bells”
ส่ งข่าวดี ส่ งข่าวดี ส่ งไปแก่ทุกคน
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วย จะชาระบาปทั้งสิ น
ส่ งข่าวดี ส่ งข่าวดี ส่ งไปแก่ทุกคน
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วย จะนาไปถึงสวรรค์

6. เด็กเล็ก ๆ อย่ างฉันนีไ้ ซร้
Can a Little Child Like Me
เด็กเล็ก ๆ อย่างฉันนี้ไซร้
ควรขอบคุณพระเจ้าอย่างไร
คือ เป็ นเด็กที่ดี และจริ ง
หมัน่ เล่าเรี ยนเพียรการทุกสิ่ ง
ใจสมัครเพราะรักพระเจ้า
ถวายเพลงเมื่อฉันเข้าเฝ้ า
ขอบคุณพระบิดา ขอบคุณพระบิดา
ทรงครองสวรงสรรค์
ขอขอบพระคุณ
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7. โอจงระวัง
Oh Be Careful, Little Eyes
โอจงระวังตาของเรามองอะไร ๆ
พระบิดาอยูใ่ นสรรรค์ ทรงมองดูเราทุก ๆวัน
โอจงระวังตาขอเรามองอะไร
โอจงระวังหูของเราฟังอะไร ๆ พระบิดาอยูใ่ นสรรค์ รู ้จกั ทุกสิ่ งที่เราฟัง
โอจงระวังหูของเราฟังอะไร
โอจงระวังมือของเราทาอะไร ๆ
พระบิดาอยูใ่ นสวรรค์ รู ้จกั ทุกสิ่ งที่เราทา
โอจงระวังมือของเราทาอะไร
โอจะระวังปากของเราพูดอะไร ๆ
พระบิดาอยูใ่ นสรรค์ อยากจะให้เราเป็ นพยาน
โอจงระวังปากของเราพูดอะไร
โอจงระวังเท้าของเราเดินไปไหน ๆ
พระบิดาอยูใ่ นสวรรค์รู้จกั ทางเดินทุก ๆ อย่าง
โอจงระวังเท้าของเราเดินไปไหน

8. พระคาโอวาทพระเจ้ า
The B-i-b-l-e
พระคาโอวาท พระเจ้า
เป็ นหนังสื อสาหรับเรา
เป็ นเรื่ องความจริ ง ชี้ทางความรอด
พระคาโอวาท พระเจ้า
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9. ดูกร ดูกร
Behold! Behold! I Stand at the Door
ดูกร ดูกร เรายืนที่ประตูและ เคาะ เคาะ เคาะ
ดูกร ดูกร เรายืนที่ประตูและ เคาะ เคาะ เคาะ
ถ้าเด็กหญิงได้ยนิ เสี ยงเรา ถ้าเด็กชายได้ยนิ เสี ยเรา
แล้วจะเปิ ดให้ เปิ ดให้ เปิ ดประตูให้เราจะเข้าไป

10. คนมีปัญญาสร้ างบ้ านไว้ บนศิลา
The Wise Man Built His House upon a Rock
คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา ๆ ๆ
แล้วฝนตกและลมพัดมา
ฝนก็ตกหนักและลมพัดแรง ๆ ๆ
แต่บา้ นของเขามัน่ คง
คนโง่น้ นั สร้างบ้านตนไว้บนเดินทราย ๆ ๆ
และฝนตกและลมพัดมา
ฝนก็ตกหนักและลมพัดแรง ๆ ๆ
แล้วบ้านของเขาพังลง
จงสร้างชีวติ ไว้บนพระเยซูเจ้า ๆ ๆ
และเดินตามพระองค์ไป
เดินตามพระองค์ไปทุก ๆวัน ๆ ๆ
แล้วเชื่อไว้ใจพระองค์
(ทาท่า-สร้างบ้าน,ฝนตก, ลมพัด, มัน่ คง, พังลง)
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11. ซักคาย
Zaccheus
มีผชู้ ายคนหนึ่งชื่อซักคาย ชายผูน้ ้ ีเล็กเตี้ย ๆ
ได้ปีนขึ้นบนต้นซุกะโมน อยากเห็นพระเยซูเจ้า
และเมื่อพระองค์ทรงเดินทางนั้น
แหงนดูเขาบนต้นไม้
(ให้พดู ) พระองค์ ตรั สว่ า ซักคายลงมา
วันนี้จะพักบ้านท่าน ๆ

12. โยนา
To tune of –“Zaccheus” –Jonah
มีผชู ้ ายคนหนึ่งชื่อโยนา ชายผูน้ ้ ีไม่ยอมฟัง
ได้ลงเรื อแล้วหนีไปทะเล อยากพ้นพระพักตร์ พระเจ้า
แต่เมื่อพายุเกิดขึ้นอย่างหนัก เขาทิง้ โยนาลงไป
(ให้พดู ) มีปลาตัวใหญ่ กลืนโยนาไว้
แต่พระเจ้าช่วยเขารอด เพราะโยนายอมเชื่อฟัง
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13. แกะตัวหนึ่ง
The Lost Sheep
แกะหนึ่งตัวหลงหายไป
และผูเ้ ลี้ยงแสนเสี ยดาย
จึงออกตามทัว่ ภูเขาและลาเนาไพร
แกะทั้งหลายเขาละไว้
และออกตามหาแกะนั้น
เมื่อพบแล้วแบกกลับมาด้วยความยินดี
เป็ นเช่นนี้ในสวรรค์
เขายินดีหากว่ามี คนกลับใจ
แม้คนเดียวก็แสนยินดี
พระเยซูรักคนบาป
ให้โอกาสกลับใจใหม่
และบัดนี้พระองค์เชิญท่านตัดสิ นใจ

14. ไม่ มสี ิ่ งใดเกินพระเยซู
To tune “Glory, Glory Hallelujah”-Chorus
ไม่มีสิ่งใดเกินพระเยซู ๆ ๆ พระองค์ทาได้ทุกสิ่ ง
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15. เราเป็ นประตู
I Am the Door
เราเป็ นประตู เราเป็ นประตู
ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางพระเยซู
ผูน้ ้ นั จะรอด ๆ ๆ
เราเป็ นความจริ ง เราเป็ นความจริ ง
ถ้าผูใ้ ดเชื่อในพระคาพระเจ้า
ผูน้ ้ นั จะรอด ๆ ๆ

16. ปี น ปี นขึน้ ภูเขา “แสงแดด”
Climb, Climb up Sunshine Mountain
ปี น ปี นขึ้นภูเขา “แสงแดด” ลมพัดจากเบื้องบน
ปี น ปี นขึ้นภูเขา “แสงแดด” หน้ายิม้ แย้มแจ่มใส
หันหน้าจากความบาป สงสัย มองดูเมืองสวรรค์
ปี น ปี นขึ้นภูเขา “แสงแดด” ท่านและข้า

17. ยินดีทไี่ ด้ ไปโบสถ์
To tune-“Farmer in the Dell”
ยินดีที่ได้ไปโบสถ์ ๆ
กับเพื่อนทั้งหลาย ทั้งหญิง และชาย
ยินดีที่ได้ไปโบสถ์
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18. โอ้ ใจฉันยินดี ยินดี
Oh Say, but I’m Glad
โอ้ใจฉันยินดี ยินดี โอ้ใจฉันยินดี
พระเยซูทรงยกบาป ใจฉันยินดี
โอ้ใจฉันยินดี

19. เต็มและล้ นอยู่
Running Over
เต็มและล้นอยู่ ๆ จิตใจของข้าเต็มและล้นอยู่
ตั้งแต่ได้รับความรอด
ข้ายินดีมากที่สุด
จิตใจของเข้าเต็มและล้นอยู่

20. พระเจ้ าทรงเลีย้ งนก
Good Sees the Little Sparrow Fall
พระเจ้าทรงเลี้ยงนกในอากาศ
ทรงเลี้ยงนกทุก ๆ วัน
ถ้าเป็ นเช่นนั้น ฉันรู ้แน่นอน
พระองค์จะทรงเลี้ยงฉันด้วย
จะเลี้ยงฉันด้วย ๆ
พระองค์จะเลี้ยงฉันด้วย
ถ้าพระองค์เลี้ยงนกในอากาศ
ฉันรู ้ทรงเลี้ยงฉันด้วย
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21. เชิญมารับประทาน
Come and Dine
เชิญมารับประทาน พระองค์ทรงเชิญให้มา
รับจากโต๊ะพระเยซูได้ทุกวันเวลา
ได้ทรงเลี้ยงชนห้าพันคน ทรงเปลี่ยนน้ าเป็ นน้ าองุ่น
ใคร ๆ หิวพระองค์ทรงเรี ยก เชิญให้มา

22. ผู้ใดกระหาย
Jesus Said that Whosoever Will
ผูใ้ ดกระหาย ให้ผนู ้ ้ นั มาหา มาหาเราแล้วจงดื่ม ผูท้ ี่วางใจในเรา
แม่น้ าประกอบด้วยชีวติ จะไหล ไหล ๆ มาจากภายในผูน้ ้ นั

23. กล้ าอย่ างดาเนียล
Dare to be a Daniel
ให้เรากล้าอย่างดาเนียล
กล้ายืนเด่นผูเ้ ดียว
กล้ายึดมัน่ ในความสัจจา
กล้าอย่างดาเนียล

24. ลึกและกว้ าง
Deep and wide
ลึกและกว้าง ๆ ความรักของพระเยซูลึกและกว้าง
ลึกและกว้าง ๆ ความรักของพระเยซูลึกและกว้าง
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25. พระเยซู รักฉัน
Jesus Love Me
พระเยซูรักฉันรู ้แน่
พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้
แม้ตวั ฉันนั้นอ่อนหย่อนแรง
แต่พระคริ สต์ทรงฤทธิ์ เข้มแข็ง
พระเยซูรักฉัน ๆ
พระคัมภีร์สั่งสอน
จึงรู ้ดงั นั้นแน่นอน

26. เรากลุ้มใจหรือ
Are We Downhearted
พวกเรากลุม้ ใจหรื อ เปล่า เปล่า เปล่า
พวกเรากลุม้ ใจหรื อ เปล่า เปล่า เปล่า
ความทุกข์ยากลาบากมากล้ ากรายได้
เชื่อในพระเยซู ความทุกข์หายไป
พวกเรากลุม้ ใจหรื อ (ทาเสี ยงฮึ)
เปล่า เปล่า เปล่า

27. ถ้ าท่ านรู้ ว่าท่ านรอดแล้ ว
If You Know You Are Saved
ถ้าท่านรู ้วา่ ท่านรอดแล้ว จงตบมือ ๆ
ถ้าท่านรู ้วา่ ท่านรอดแล้ว ในชี วติ ของท่านสาแดง
ถ้าท่านรู ้วา่ ท่านรอดแล้ว จงตบมือ
(ซ้ าทุกข้อ แต่แทน “จงตบมือ” ร้องว่า)
- จงหัวเราะ - ว่าอาเมน
- พยักหน้า
- ร้องไชโย
- (ทาทั้งหมด)
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28. มา มา มา พวกเรา
To tune – “Row, Row, Row, Your Boat”
มา ๆ ๆ พวกเรา มาเชื่อพระเยซู เร็ วไว ๆ ๆ ๆ มาเชื่อพระเยซู (ร้องสามจบ)

29. ไม่ ต้องกลัว เชื่อเท่ านั้น
Fear Not, Only Believe
ไม่ตอ้ งกลัว เชื่อเท่านั้น อย่าดูใครหรื อสิ่ งทั้งหลายที่อยู่ ล้อมเรา
ดูพระเจ้า อย่าดูคน เดินตามไปจนถึงเมืองบน

30. ฉันแสนยินดี
I Have the Joy-Joy-Joy-Joy
ฉันแสนยินดี ยินดี ยินดี ในจิตใจ
อยูใ่ นจิตใจ ๆ
ฉันแสนยินดี ยินดี ยินดี ในจิตใจ
ขอถวายสรรเสริ ญ

31. เชื่อพระเยซูเดีย๋ วนี้
Come to Jesus
เชื่อพระเยซู ๆ ๆ เดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้เชื่ อพระเยซู เชื่อพระเยซูเดี๋ยวนี้
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32. ครอบครัวคริสเตียน
To Tune-“Jesus the Very Thought of Thee”
พระเยซูอยูบ่ า้ นนั้นสุ ขใจ รักเปี่ ยมหทัยทุกวัน
เมื่อเขาอ้อมวอนและหวังร่ วมกัน จิตมัน่ สวรรค์เดียวกัน
บ้านใดมีการอ้อนวอนทุกวัน สรร-เสริ ญพระองค์ร่วมกัน
ที่พอ่ แม่รักอ่านพระวาจาเห็นค่าแห่งพระปั ญญา

33. พระเยซู คนื ชีพวันนี้
Christ, the Lord, Is Risen Today
ให้สรรเสริ ญพระเยซูเจ้า อา-เล-ลู-ยา
ที่พระองค์คืนชีวิตแต่เช้า อา-เล-ลู-ยา
ได้ทรงชัยชนะความตาย อา-เล-ลู-ยา
ทรงช่วยให้คนพ้นอบาย อา-เล-ลู-ยา
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34. โลกนีพ้ ระเจ้ าประทาน
This is my Father’s World
โลกนี้พระเจ้าประทาน เป็ นบ้านอาศัยชัว่ คราว
เมื่อถึงเวลาคราต้องจากไป ใคร ๆ ไม่พน้ ความตาย
โลกนี้เราอยูไ่ ม่นาน สวรรค์คือบ้านของเรา
และที่นนั่ เราไม่ตอ้ งพรากจากกัน
เราอยูส่ รรค์นิรันดร์
โลกนี้เป็ นที่สวยงาม พระเจ้าทรงสร้างเพื่อเรา
คนโง่เขลาลืมว่าเขาต้องตาย จึงหลงงมงายหลายปี
วันนี้เชิ ญท่านทั้งหลายกลับใช้เชื่อพระเยซู
พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขน
เพื่อล้างบาปเวรของเรา
โลกนี้ลว้ นอนิจจัง ไม่ยงั่ ไม่ยนื เสมอ
หลายคนละเมอว่าของจีรัง แต่ท่านจะหวังอะไร
ความรักพระเจ้าแน่นอน ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร
ถ้าเราไว้ใจองค์พระเยซู จิตใจเราสุ ขสบาย

35. โอ้ ข้ายินดี
I am so Glad that Jesus Loves Me
โอข้ายินดี พระเยซูปรานี ได้ทรงปรานี ๆ โอข้ายินดีพระเยซูปรานี พระเยซูทรงปรานี

36. พระเจ้ ารักฉัน
Gold Loves Me-I Will Love Others
พระเจ้ารักฉัน พระเจ้ารักฉัน ฉันจะรักคนอื่น พระเจ้ารักฉัน พระเจ้ารักฉัน ฉันจะรักคนอื่น

37. ดิง ดิง ดิง ด่ อง
14

To tune – “I Love Jesus”
ดิง ดิง ดิง ด่อง ดิง ดิง ดิง ด่อง พระเยซูบงั เกิดมาแล้ว
ดิง ดิง ดิง ด่อง ดิง ดิง ดิง ด่อง พระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วย

38. พระเยซู ทารกน้ อย
Away in a Manger
พระเยซูทารกน้อย นอนหลับในรางหญ้า ไม่มีเปลอันเหมาะดี แต่ไม่ได้ร้องไห้
ดาวดวงใหญ่ในท้องฟ้ าส่ องสว่างลงมา พระเยซูทารกน้อย นอนหลับในรางหญ้า
ฉันรักพระเยซูน้ นั ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ เพราะพระองค์ได้ลงมาเพื่อช่วยให้รอดได้
พระเยซูทารกน้อยนอนหลับในรางหญ้า เด็กทั้งหลายจะรักอยูต่ ลอดชีวิตไป

39. เราทั้งหลาย
We Three Kings
เราทั้งสามคือพวกโหรา เดินทางไกลนาเครื่ องบรรณา ข้ามภูเขาห้วยน้ าลาธาร
ติดตามดาราข้างหน้า โอดาวประหลาดดาวอัศจรรย์ นาเราไปถึงพระกุมาร
ในโลกนี้มืดมัวชัว่ ช้าครัน ขอนาถึงสว่างสวรรค์

40. มีบ้านหมู่น้อย
O Little Town of Bethlehem
มีบา้ นหมู่นอ้ ยชื่ อเบธเลเฮ็ม ความมืดปกคลุมหุ ม้ ไว้
ชาวบ้านหลับไหล เงียบเชียบทัว่ ไป ดาราเต็มนภาลัย
แต่ในเวลากลางคืนนั้น ปรากฏดวงรัศมีพระคริ สต์เกิดมาตามพระสัญญาทานายสาเร็ จคราวนี้
พระคริ สต์กุมารบังเกิดคืนนั้นมาเรี ยผูเ้ ป็ นมารดา
มีชาวสวรรค์ชุมนุมพร้อมกัน เหล่าบริ วารชาวฟ้ า
ยามนั้นมีเสี ยงประกาศว่า ผูช้ ่วยทรงเกิดวันนี้
สรรเสริ ญพระเจ้ากษัตริ ยข์ องเรา ให้โลกปี ติยนิ ดี
15

41. เมือ่ พวกเลีย้ งแกะเฝ้ าแกะ
While Shepherds Watched Their Flocks
เมื่อพวกเลี้ยงแกะเฝ้ าแกะกลางคืน
นัง่ อยูพ่ ้นื ดินกลางนา มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมา
มีแสงประจักษ์กบั ตา ๆ
พวกเลี้ยงแกะนั้นตกใจนักหนา แต่ทูตนั้นว่า “อย่ากลัว
เพราะเรานาข่าวดีมาประกาศชาวโลกชื่นใจยินดี” ๆ
“เหตุวา่ วันนี้ที่เมืองดาวิดพระคริ สต์ผไู ้ ถ่ประสู ติ
ทรงรับร่ างกายอย่างคนทัว่ ไป ในรางหญ้าผ้าพันกาย”ๆ
_______________________
ลูกา 2: 11 “วันนี้พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านมาบังเกิด”

42. วันคริสตมาส
Christmas Day (Thai Tune)
วันคริ สตมาส –น-น- เป็ นวันเกิด---เออ ๆ ๆ เอย ประเสริ ฐศักดิ์ ด้วยความรัก-น-ของ—พระองค์
เออๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย ผูท้ รงสร้าง วันคริ สตมาส-น-น-เป็ นวันดี--เออๆ ๆ เอย – มีหนทาง จากโลกล่าง – สู่ – สวรรค์
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย นิรันดร์ ถึงพวกเราตัวเล็ก ๆ –เป็ นเด็กนัก ก็ยงั รักพระ - - เยซู
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย ผูไ้ ถ่ถอน มาพร้อมกัน กราบ ก้ม เออ ๆ ๆ เอย ประณมกร
ด้วยสุ นทร เพลง – ไพเราะ เออๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย เสนาะเอย
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43. มัทธิว มาระโก (ทานองไทย)
All the Bible Books
มัทธิว, มาระโก ,ลูกา และ ยอห์น กิจการ, โรม, โคริ นธ์, ฉบับหนึ่งและสอง, กาลาเทีย
เอเฟซัส, ฟิ ลิปปิ , โคโลสี , เธสะโลนิกา หนึ่งและสอง ทิโมเทีย สองฉบับ ติตสั , ฟี เลโมน
ฮิบรู , ยากอบ, เปโตรฉบับหนึ่งและสอง ยอนห์หนึ่ง สอง สาม ยูดา, วิวรณ์ ฉบับสุ ดท้าย รวมเป็ นยีส่ ิ บเจ็ด
เล่ม
ทั้งหมดนี้คือพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้าประทานให้เราไซร้
ข้อท่องจา – สดุดี 119:105 “พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสาหรับเท้า
ของข้าพเจ้า และเป็ นแสงสว่างตามทางของข้าพเจ้า

44. พระองค์ ทรงชาระใจฉัน
Wordless Book Chorus
จิตฉันมืดดาเพราะบาป แต่มีผชู ้ าระสะอาด
พระโลหิตอันประเสริ ฐชาระให้ใจขาวเลิศ
พระคาพระองค์สอนฉันจะเดินบนทางทองคา
โอ้อศั จรรย์วนั อัศจรรย์ พระองค์ทรงชาระใจฉัน

45. โอใครเป็ นผู้สร้ างโลกนี้
On Who Crested These Things
โอใครเป็ นผูส้ ร้าง โลกนี้ หนูเชื่อหนูสร้างไม่ได้
โอใครเป็ นผูส้ ร้าง โลกนี้ พระเจ้าเท่านั้นสร้างได้
ซ้ าอีก 6 ครั้ง โดยเปลี่ยนคาว่า “โลกนี้”ให้เป็ น
ดอกไม้
แม่น้ า
ผีเสื้ อ
ท้องฟ้ า
ภูเขา
คนเรา
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46. จะทาอะไร ถ้ าไม่ มผี ู้ช่วย
What Would We Do Without the Saviour
จะทาอะไร ถ้าไม่มีแสงแดด จะทาอะไร ถ้าไม่มีฝน
จะทาอะไร ถ้าไม่มีผชู ้ ่วย รักษาฉันตลอดชัว่ นิรันดร์

47. ตามไป ตามไป
Follow Follow
ตามไป ตามไป ฉันจะตามพระเยซู
ทางใด ๆ ทัว่ ไป ฉันจะตามพระองค์
ตามไป ตามไป ฉันจะตามพระเยซู
ทางใด ๆ พระองค์นาไป ฉันจะตามไป

48. เดินรอบเมืองยะริโฮ
Round the Walls of Jericho
เดิน ๆ รอบเมืองยะเริ โฮ ๆ
วันที่เจ็ดมีชยั ชนะ กาแพงทลายล้มลง บุ่ม ๆ ๆ

49. ฉันตัดสิ นใจแล้ วจะตามพระเยซู
I Have Decided to Follow Jesus
ฉันตัดสิ นใจแล้วจะตามพระเยซู ๆ ๆ
จะไม่เหลียวหลัง จะไม่กลับไป
แม้ตอ้ งไปคนเดียว ฉันยอมเดินตามไป ๆ ๆ ตั้งใจแน่วแน่ ตามพระองค์ไป
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50. เพลงนมัสการ
To tune-“Day Is Dying in the West” – (Worship)
โอพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ ทรงประทับอยูเ่ มืองเบื้องบน
พระองค์ทรงสร้างดวงใจข้า เพื่อจะมาประทับในใจ ได้ทุกเวลา
สรรเสริ ญ ๆ ๆ พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงเป็ นใหญ่เหนื อฟ้ าสวรรค์
ทั้งชาวฟ้ า ชาวโลก สรรเสริ ญ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า

52. จงเชื่อในพระเยซู
To tune-“Well Work Till Jesus Comes”
จงเชื่อในพระเยซู ๆ ๆ
และท่านจะรับความรอด

53. ชื่อของข้ าจดหรือยัง
Chorus of –“Is My Name Written There?”
(1) ชื่อของข้าจดหรื อยัง ในสมุดอันขาวปลัง่
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
(2) ชื่อของข้าได้จดแล้ว ในสมุดใสดังแก้ว
(ให้ร้องบรรทัด 2,3 ของข้อ 1)

54. พระเจ้ าองค์เดียว
ในพระวิหารเงียบสงบ จงนอบน้อมกายเคารพเฝ้ าพระเจ้าด้วยใจถ่อมลง
ทรงเป็ นความรักมัน่ คง
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55. ลาก่ อน
Good Bye! Our God Is Watching O’er You
ลาก่อน พระองค์เจ้าเฝ้ ารักษาอยู่ ลาก่อน พระเมตตาทรงคุม้ ครองดู
ลาก่อน จะอธิษฐานอ้อนวอนเผือ่ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน
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กล้าอย่างดานีเอล
แกะหนึ่งตัว
ขึ้นไปวังพระเจ้า
คนมีปัญญาสร้างบ้าน
ครอบครัวคริ สเตียน
จงชวนกันมา
จงเชื่อในพระเยซู
จะทาอะไรถ้าไม่มี
ฉันตัดสิ นใจแล้ว
ฉันแสนยินดี
ชื่อของข้าจดหรื อยัง
เชิญมารับประทาน
เชื่อพระเยซู
ซักคาย
ดิง ดิง ดิง ด่อง
ดูกร ดูกร
พระองค์ชาระใจฉัน
เพลงนมัสการ
มัทธิว มาระโก
มา มา มา พวกเรา
มีบา้ นหมู่นอ้ ย
เมื่อพวกเลี้ยงแกะ
ไม่ตอ้ งกลัว
ไม่มีสิ่งใด
ยินดีที่ได้ไปโบสถ์

สารบัญ
23
13
4
10
32
54
52
46
49
30
53
21
31
11
37
9
44
50
43
28
40
41
29
14
17

เด็กเล็ก ๆ อย่างฉัน
เดินรอบเมืองยะริ โฮ
ตามไป ตามไป
เต็มและล้นอยู่
ถ้าท่านรู ้วา่ ท่านรอด
นกที่บินไป
ปี นขึ้นไป “ภูเขาแสงแดด
ผูใ้ ดกระหาย
พระคาโอวาทพระเจ้า
พระเจ้าทรงเลี้ยงนก
พระเจ้ารักฉัน
พระเยซูรักฉัน
พระเยซูเป็ นทางนั้น
พระเยซูคืนชีพวันนี้
พระเยซูทารกน้อย
พระเยซูทรงรักเด็ก
เราเป็ นประตู
ลาก่อน
ลึกและกว้าง
โลกนี้พระเจ้าประทาน
วันคริ สตมาส
ส่ งข่าวดี
สรรเสริ ญ สรรเสริ ญ
โอจงระวัง
โอ้ใจฉันยินดี

6
48
47
19
27
1
16
22
8
20
36
25
3
33
38
51
15
55
24
34
42
5
2
7
18
21

โยนา
เรากลุม้ ใจหรื อ
เราทั้งสาม

12
26
39

โอ้ขา้ ยินดี
โอใครเป็ นผูส้ ร้าง

35
45

มาระโก 10: 14
“พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่า จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดิน
ของพระเจ้า ย่อมเป็ นคนอย่างนั้น”
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All the Bible Books
Are we Downhearted
Away in a Manger
Behold! Behold!
Can A Little Child
Christ the Lord
Christmas Day
Climb, Climb up
Come and Dine
Come Join with Us
Come to Jesus
Dare to Be a Daniel
Deep and Wide
Ding Ding Dong
Farmer in the Dell
Fear Not
Follow Follow
Let’s All Go
O Little Town
Oh Be Careful
Oh Say But I’m Glad
Oh Who Created
Praise Him! Praise
Round the Walls
Row Row Row
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26
God Loves Me
38
God Sees the Little
9
Good Bye Song
6
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33
I Am the Door
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I Have Decided
16
I Have the Joy Joy
21
If you know you Are
54
Is My Name Written
31
Jesus Is the Way
23
Jesus Loves Me
24
Jesus Loves the Little
37
Jesus Said – Whosoever
17
Jesus the Very Thought
29
Jingle Bells – Tune
47
Jonah
4
The Lost Sheep
40
The Wise Man Built
7
This Is My Father’s
18
We Three Kings
45
We’ll Work- tune
2
What Would We Do
48
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28
Wordless Book Song

14
36
20
55
35
15
49
30
27
53
3
25
51
22
32
5
12
13
10
34
39
52
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Running Over
The B-i-b-l-e
The Birds upon

19
8
1

Worship Song
Zaccheus

50
11

มาระโก 9: 36
“พระองค์จึงเอาเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง มาให้ยนื ท่ามกลาง เหล่าสาวก แล้วอุม้ เด็กนั้นไว้ตรัสว่า ถ้าผูใ้ ดจะรับ
เด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ... ในนามเรา ผูน้ ้ นั ก็รับเรา”
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