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1. นกทีบ่นิไปในอากาศ 

The Birds upon the Tree-tops 
นกท่ีบินไปในอากาศ ชอบร้องเพลง 
และทูตสวรรคย์อมสรรเสริญทุก ๆ วนั 
ดอกไมง้ามทุกอยา่งในสวน ส่งกล่ินหอม 
แลว้ใหเ้ด็กหญิง ใหเ้ด็กชาย สรร-เสริญดว้ย 

2. สรรเสริญ สรรเสริญ 

Praise Him Praise Him 
สรรเสริญพระเจา้ โอเ้ด็กเล็ก ๆ ทุกคน 
พระทรงรัก พระทรงรัก 
สรรเสริญพระเจา้ โอเ้ด็กเล็ก ๆ ทุกคน 
พระทรงรัก พระทรงรัก 
 
พระเจา้ทรงสร้าง ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ 
พระเจา้ทรงสร้างดววในทอ้งฟ้าทุกดวง 
ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ 

3. พระเยซูเป็นทางน้ัน 

Jesus Is the Way 
พระเยซูเป็นทางนั้น น าเราไปสวรรค ์ๆ ๆ 
พระเยซูเป็นทางนั้น น าเราไปสรรค ์
อนัแสนสุข สุข ตลอดกาล 
 
โปรดมาและไปดว้ยกนั บา้นพระบิดาฉนั ๆ ๆ 
โปรดมาและไปดว้ยกนั บา้นพระบิดาฉนั 
อนัแสนสุข สุข ตลอดกาล 
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4. ขึน้ไปวงัพระเจ้า 

Let’s All Go to Heaven 
ข้ึนไปวงัพระเจา้ ๆ ๆ จนถึงท่ีหยดุพกั 
ใหเ้ราไปทุกคน ๆ ๆ จนถึงท่ีหยดุพกั 
ถา้เราข้ึนไปถึงเมืองบน 
เราจะพบท่ีส าราญ 
ถา้เราข้ึนไปถึงเมืองบน 
เราจะพบท่ีส าราญ 

5. ส่งข่าวด ี

To tune of “Jingle Bells” 
ส่งข่าวดี ส่งข่าวดี ส่งไปแก่ทุกคน 
พระเยซูเป็นพระผูช่้วย จะช าระบาปทั้งสิน 
ส่งข่าวดี ส่งข่าวดี ส่งไปแก่ทุกคน 
พระเยซูเป็นพระผูช่้วย จะน าไปถึงสวรรค ์

6. เดก็เลก็ ๆ อย่างฉันนีไ้ซร้ 

Can a Little Child Like Me 
เด็กเล็ก ๆ อยา่งฉนัน้ีไซร้ 
ควรขอบคุณพระเจา้อยา่งไร 
คือ เป็นเด็กท่ีดี และจริง 
หมัน่เล่าเรียนเพียรการทุกส่ิง 
ใจสมคัรเพราะรักพระเจา้ 
ถวายเพลงเม่ือฉนัเขา้เฝ้า 
ขอบคุณพระบิดา ขอบคุณพระบิดา 
ทรงครองสวรงสรรค ์
ขอขอบพระคุณ 
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7. โอจงระวงั 

Oh Be Careful, Little Eyes 
โอจงระวงัตาของเรามองอะไร ๆ 
พระบิดาอยูใ่นสรรรค ์ทรงมองดูเราทุก ๆวนั 
โอจงระวงัตาขอเรามองอะไร 

 
โอจงระวงัหูของเราฟังอะไร ๆ พระบิดาอยูใ่นสรรค ์รู้จกัทุกส่ิงท่ีเราฟัง 
โอจงระวงัหูของเราฟังอะไร 
 
โอจงระวงัมือของเราท าอะไร ๆ  
พระบิดาอยูใ่นสวรรค ์รู้จกัทุกส่ิงท่ีเราท า 
โอจงระวงัมือของเราท าอะไร 
 
โอจะระวงัปากของเราพดูอะไร ๆ 
พระบิดาอยูใ่นสรรค ์อยากจะใหเ้ราเป็นพยาน 
โอจงระวงัปากของเราพูดอะไร 
 
โอจงระวงัเทา้ของเราเดินไปไหน ๆ 
พระบิดาอยูใ่นสวรรครู้์จกัทางเดินทุก ๆ อยา่ง 
โอจงระวงัเทา้ของเราเดินไปไหน 

8. พระค าโอวาทพระเจ้า 

The B-i-b-l-e 
พระค าโอวาท พระเจา้ 
เป็นหนงัสือส าหรับเรา 
เป็นเร่ืองความจริง ช้ีทางความรอด 
พระค าโอวาท พระเจา้ 
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9. ดูกร ดูกร 

Behold! Behold! I Stand at the Door 
ดูกร ดูกร เรายืนท่ีประตูและ เคาะ เคาะ เคาะ 
ดูกร ดูกร เรายืนท่ีประตูและ เคาะ เคาะ เคาะ 
ถา้เด็กหญิงไดย้นิเสียงเรา ถา้เด็กชายไดย้นิเสียเรา 
แลว้จะเปิดให ้เปิดให ้เปิดประตูใหเ้ราจะเขา้ไป 

10. คนมปัีญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา 

The Wise Man Built His House upon a Rock 
คนมีปัญญาสร้างบา้นไวบ้นศิลา ๆ ๆ 
แลว้ฝนตกและลมพดัมา 

ฝนก็ตกหนกัและลมพดัแรง ๆ  ๆ 
แต่บา้นของเขามัน่คง 

คนโง่นั้นสร้างบา้นตนไวบ้นเดินทราย ๆ ๆ 
และฝนตกและลมพดัมา 

ฝนก็ตกหนกัและลมพดัแรง ๆ ๆ 
แลว้บา้นของเขาพงัลง 

จงสร้างชีวติไวบ้นพระเยซูเจา้ ๆ ๆ 
และเดินตามพระองคไ์ป 

เดินตามพระองคไ์ปทุก ๆวนั ๆ ๆ 
แลว้เช่ือไวใ้จพระองค์ 

(ท าท่า-สร้างบา้น,ฝนตก, ลมพดั, มัน่คง, พงัลง) 
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11. ซักคาย 

Zaccheus 
มีผูช้ายคนหน่ึงช่ือซกัคาย ชายผูน้ี้เล็กเต้ีย ๆ 
ไดปี้นข้ึนบนตน้ซุกะโมน อยากเห็นพระเยซูเจา้ 
และเม่ือพระองคท์รงเดินทางนั้น 
แหงนดูเขาบนตน้ไม ้
(ใหพ้ดู) พระองค์ตรัสว่า ซักคายลงมา 
วนัน้ีจะพกับา้นทา่น ๆ 

12. โยนา 

To tune of –“Zaccheus” –Jonah 
มีผูช้ายคนหน่ึงช่ือโยนา ชายผูน้ี้ไม่ยอมฟัง 
ไดล้งเรือแลว้หนีไปทะเล อยากพน้พระพกัตร์พระเจา้ 
แต่เม่ือพายเุกิดข้ึนอยา่งหนกั เขาทิ้งโยนาลงไป 
(ใหพ้ดู) มีปลาตัวใหญ่ กลืนโยนาไว้ 
แต่พระเจา้ช่วยเขารอด เพราะโยนายอมเช่ือฟัง 
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13. แกะตัวหน่ึง 

The Lost Sheep 
แกะหน่ึงตวัหลงหายไป 
และผูเ้ล้ียงแสนเสียดาย 
จึงออกตามทัว่ภูเขาและล าเนาไพร 
แกะทั้งหลายเขาละไว ้
และออกตามหาแกะนั้น 
เม่ือพบแลว้แบกกลบัมาดว้ยความยนิดี 
เป็นเช่นน้ีในสวรรค ์
เขายนิดีหากวา่มี คนกลบัใจ 
แมค้นเดียวก็แสนยนิดี 
พระเยซูรักคนบาป 
ใหโ้อกาสกลบัใจใหม่ 
และบดัน้ีพระองคเ์ชิญท่านตดัสินใจ 
 
 

14. ไม่มส่ิีงใดเกนิพระเยซู 

To tune “Glory, Glory Hallelujah”-Chorus 
ไมมี่ส่ิงใดเกินพระเยซู ๆ ๆ พระองคท์  าไดทุ้กส่ิง 
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15. เราเป็นประตู 

I Am the Door 
เราเป็นประต ูเราเป็นประตู 
ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางพระเยซู 
 ผูน้ั้นจะรอด ๆ ๆ 
 
เราเป็นความจริง เราเป็นความจริง 
ถา้ผูใ้ดเช่ือในพระค าพระเจา้ 
ผูน้ั้นจะรอด ๆ ๆ 

 

16. ปีน ปีนขึน้ภูเขา “แสงแดด” 

Climb, Climb up Sunshine Mountain 
ปีน ปีนข้ึนภูเขา “แสงแดด” ลมพดัจากเบ้ืองบน 
ปีน ปีนข้ึนภูเขา “แสงแดด” หนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
หนัหนา้จากความบาป สงสัย มองดูเมืองสวรรค์ 
ปีน ปีนข้ึนภูเขา “แสงแดด” ท่านและขา้ 

17. ยนิดทีีไ่ด้ไปโบสถ์ 

To tune-“Farmer in the Dell” 
ยนิดีท่ีไดไ้ปโบสถ ์ๆ 
กบัเพื่อนทั้งหลาย ทั้งหญิง และชาย 
ยนิดีท่ีไดไ้ปโบสถ ์
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18. โอ้ใจฉันยนิด ียินด ี

Oh Say, but I’m Glad 
โอใ้จฉนัยนิดี ยนิดี โอใ้จฉนัยินดี 
พระเยซูทรงยกบาป ใจฉนัยนิดี 
โอใ้จฉนัยนิดี 

19. เต็มและล้นอยู่ 

Running Over 
เตม็และลน้อยู ่ๆ จิตใจของขา้เตม็และลน้อยู ่
ตั้งแต่ไดรั้บความรอด 
ขา้ยนิดีมากท่ีสุด 
จิตใจของเขา้เตม็และลน้อยู ่

20. พระเจ้าทรงเลีย้งนก 

Good Sees the Little Sparrow Fall 
พระเจา้ทรงเล้ียงนกในอากาศ 
ทรงเล้ียงนกทุก ๆ วนั 
ถา้เป็นเช่นนั้น ฉนัรู้แน่นอน 
พระองคจ์ะทรงเล้ียงฉนัดว้ย 

จะเล้ียงฉนัดว้ย ๆ 
พระองคจ์ะเล้ียงฉนัดว้ย 
ถา้พระองคเ์ล้ียงนกในอากาศ 
ฉนัรู้ทรงเล้ียงฉนัดว้ย 
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21. เชิญมารับประทาน 

Come and Dine 
เชิญมารับประทาน พระองคท์รงเชิญใหม้า 
รับจากโตะ๊พระเยซูไดทุ้กวนัเวลา 
ไดท้รงเล้ียงชนหา้พนัคน ทรงเปล่ียนน ้าเป็นน ้าองุ่น 
ใคร ๆ หิวพระองคท์รงเรียก เชิญใหม้า 

22. ผู้ใดกระหาย 

Jesus Said that Whosoever Will 
ผูใ้ดกระหาย ใหผู้น้ั้นมาหา มาหาเราแลว้จงด่ืม ผูท่ี้วางใจในเรา 
แม่น ้าประกอบดว้ยชีวติจะไหล ไหล ๆ มาจากภายในผูน้ั้น 

23. กล้าอย่างดาเนียล 

Dare to be a Daniel 
ใหเ้รากลา้อยา่งดาเนียล 
กลา้ยนืเด่นผูเ้ดียว 
กลา้ยดึมัน่ในความสัจจา 
กลา้อยา่งดาเนียล 

24. ลกึและกว้าง 

Deep and wide 
ลึกและกวา้ง ๆ ความรักของพระเยซูลึกและกวา้ง 
ลึกและกวา้ง ๆ ความรักของพระเยซูลึกและกวา้ง 
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25. พระเยซูรักฉัน 

Jesus Love Me 
พระเยซูรักฉนัรู้แน่ 
พระคมัภีร์มีสอนไวแ้ท ้
แมต้วัฉนันั้นอ่อนหยอ่นแรง 
แต่พระคริสตท์รงฤทธ์ิเขม้แข็ง 

พระเยซูรักฉนั ๆ 
พระคมัภีร์สั่งสอน 
จึงรู้ดงันั้นแน่นอน 

26. เรากลุ้มใจหรือ 

Are We Downhearted 
พวกเรากลุม้ใจหรือ เปล่า เปล่า เปล่า 
พวกเรากลุม้ใจหรือ เปล่า เปล่า เปล่า 
ความทุกขย์ากล าบากมากล ้ากรายได ้
เช่ือในพระเยซู ความทุกขห์ายไป 
พวกเรากลุม้ใจหรือ (ท าเสียงฮึ) 
เปล่า เปล่า เปล่า 

27. ถ้าท่านรู้ว่าท่านรอดแล้ว 

If You Know You Are Saved 
ถา้ท่านรู้วา่ท่านรอดแลว้ จงตบมือ ๆ 
ถา้ท่านรู้วา่ท่านรอดแลว้ ในชีวติของท่านส าแดง 
ถา้ท่านรู้วา่ท่านรอดแลว้ จงตบมือ 
(ซ ้ าทุกขอ้ แต่แทน “จงตบมือ” ร้องวา่) 
- จงหวัเราะ - วา่อาเมน  - พยกัหนา้ 
- ร้องไชโย - (ท าทั้งหมด) 
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28. มา มา มา พวกเรา 

To tune – “Row, Row, Row, Your Boat” 
มา  ๆ ๆ พวกเรา มาเช่ือพระเยซู เร็วไว  ๆ ๆ ๆ มาเช่ือพระเยซู (ร้องสามจบ) 
 

29. ไม่ต้องกลวั เช่ือเท่าน้ัน 

Fear Not, Only Believe 
ไม่ตอ้งกลวั เช่ือเท่านั้น อยา่ดูใครหรือส่ิงทั้งหลายท่ีอยู ่ลอ้มเรา 
ดูพระเจา้ อยา่ดูคน เดินตามไปจนถึงเมืองบน 
 

30. ฉันแสนยนิดี 

I Have the Joy-Joy-Joy-Joy 
ฉนัแสนยนิดี ยนิดี ยินดี ในจิตใจ 
อยูใ่นจิตใจ ๆ 
ฉนัแสนยนิดี ยนิดี ยินดี ในจิตใจ 
ขอถวายสรรเสริญ 

31. เช่ือพระเยซูเดีย๋วนี ้ 

Come to Jesus 
เช่ือพระเยซู ๆ ๆ เด๋ียวน้ี 
เด๋ียวน้ีเช่ือพระเยซู เช่ือพระเยซูเด๋ียวน้ี 
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32. ครอบครัวคริสเตียน 

To Tune-“Jesus the Very Thought of Thee” 
พระเยซูอยูบ่า้นนั้นสุขใจ รักเป่ียมหทยัทุกวนั 
เม่ือเขาออ้มวอนและหวงัร่วมกนั จิตมัน่สวรรคเ์ดียวกนั 
 
บา้นใดมีการออ้นวอนทุกวนั สรร-เสริญพระองคร่์วมกนั 
ท่ีพอ่แม่รักอ่านพระวาจาเห็นค่าแห่งพระปัญญา 

33. พระเยซูคนืชีพวนันี ้

Christ, the Lord, Is Risen Today 
ใหส้รรเสริญพระเยซูเจา้ อา-เล-ลู-ยา 
ท่ีพระองคคื์นชีวิตแต่เชา้ อา-เล-ลู-ยา 
ไดท้รงชยัชนะความตาย อา-เล-ลู-ยา 
ทรงช่วยใหค้นพน้อบาย อา-เล-ลู-ยา 
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34. โลกนีพ้ระเจ้าประทาน 

This is my Father’s World 
โลกน้ีพระเจา้ประทาน เป็นบา้นอาศยัชัว่คราว 
เม่ือถึงเวลาคราตอ้งจากไป ใคร ๆ ไม่พน้ความตาย 
โลกน้ีเราอยูไ่ม่นาน สวรรคคื์อบา้นของเรา 
และท่ีนัน่เราไม่ตอ้งพรากจากกนั 
เราอยูส่รรคนิ์รันดร์ 
 
โลกน้ีเป็นท่ีสวยงาม พระเจา้ทรงสร้างเพื่อเรา 
คนโง่เขลาลืมวา่เขาตอ้งตาย จึงหลงงมงายหลายปี 
วนัน้ีเชิญท่านทั้งหลายกลบัใชเ้ช่ือพระเยซู 
พระองคท์รงยอมตายบนไมก้างเขน 
เพื่อลา้งบาปเวรของเรา 
 
โลกน้ีลว้นอนิจจงั ไม่ย ัง่ไม่ยนืเสมอ 
หลายคนละเมอวา่ของจีรัง แต่ท่านจะหวงัอะไร 
ความรักพระเจา้แน่นอน ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร 
ถา้เราไวใ้จองคพ์ระเยซู จิตใจเราสุขสบาย 

35. โอ้ข้ายนิด ี

I am so Glad that Jesus Loves Me 
โอขา้ยนิดี พระเยซูปรานี ไดท้รงปรานี ๆ โอขา้ยินดีพระเยซูปรานี พระเยซูทรงปรานี 

36. พระเจ้ารักฉัน 

Gold Loves Me-I Will Love Others 
พระเจา้รักฉนั พระเจา้รักฉนั ฉนัจะรักคนอ่ืน พระเจา้รักฉนั พระเจา้รักฉนั ฉนัจะรักคนอ่ืน 

37. ดงิ ดงิ ดงิ ด่อง 
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To tune – “I Love Jesus” 
ดิง ดิง ดิง ด่อง ดิง ดิง ดิง ด่อง พระเยซูบงัเกิดมาแลว้ 
ดิง ดิง ดิง ด่อง ดิง ดิง ดิง ด่อง พระเยซู เป็นพระผูช่้วย 

38. พระเยซูทารกน้อย 

Away in a Manger 
พระเยซูทารกนอ้ย นอนหลบัในรางหญา้ ไม่มีเปลอนัเหมาะดี แต่ไม่ไดร้้องไห้ 
ดาวดวงใหญ่ในทอ้งฟ้าส่องสวา่งลงมา พระเยซูทารกนอ้ย นอนหลบัในรางหญา้ 
 
ฉนัรักพระเยซูนั้นดว้ยสุดจิตสุดใจ เพราะพระองคไ์ดล้งมาเพื่อช่วยใหร้อดได ้
พระเยซูทารกนอ้ยนอนหลบัในรางหญา้ เด็กทั้งหลายจะรักอยูต่ลอดชีวิตไป 

39. เราทั้งหลาย 

We Three Kings 
เราทั้งสามคือพวกโหรา เดินทางไกลน าเคร่ืองบรรณา ขา้มภูเขาหว้ยน ้าล าธาร 
ติดตามดาราขา้งหนา้ โอดาวประหลาดดาวอศัจรรย ์น าเราไปถึงพระกุมาร 
ในโลกน้ีมืดมวัชัว่ชา้ครัน ขอน าถึงสวา่งสวรรค ์

40. มบ้ีานหมู่น้อย 

O Little Town of Bethlehem 
มีบา้นหมู่นอ้ยช่ือเบธเลเฮม็ ความมืดปกคลุมหุม้ไว ้
ชาวบา้นหลบัไหล เงียบเชียบทัว่ไป ดาราเตม็นภาลยั 
แต่ในเวลากลางคืนนั้น ปรากฏดวงรัศมีพระคริสตเ์กิดมาตามพระสัญญาท านายส าเร็จคราวน้ี 
 
พระคริสตก์ุมารบงัเกิดคืนนั้นมาเรียผูเ้ป็นมารดา 
มีชาวสวรรคชุ์มนุมพร้อมกนั เหล่าบริวารชาวฟ้า 
ยามนั้นมีเสียงประกาศวา่ ผูช่้วยทรงเกิดวนัน้ี 
สรรเสริญพระเจา้กษตัริยข์องเรา ให้โลกปีติยนิดี 
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41. เมือ่พวกเลีย้งแกะเฝ้าแกะ 

While Shepherds Watched Their Flocks 
เม่ือพวกเล้ียงแกะเฝ้าแกะกลางคืน 
นัง่อยูพ่ื้นดินกลางนา มีทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงลงมา 
มีแสงประจกัษก์บัตา ๆ 
 
พวกเล้ียงแกะนั้นตกใจนกัหนา แต่ทูตนั้นวา่ “อยา่กลวั 
เพราะเราน าข่าวดีมาประกาศชาวโลกช่ืนใจยนิดี” ๆ 
 
“เหตุวา่วนัน้ีท่ีเมืองดาวดิพระคริสตผ์ูไ้ถ่ประสูติ 
ทรงรับร่างกายอยา่งคนทัว่ไป ในรางหญา้ผา้พนักาย”ๆ 
_______________________ 
ลูกา 2: 11 “วนัน้ีพระผูช่้วยใหร้อดของท่านมาบงัเกิด” 

42. วนัคริสตมาส 

Christmas Day (Thai Tune) 
วนัคริสตมาส –น-น- เป็นวนัเกิด---- 
เออ ๆ ๆ เอย ประเสริฐศกัด์ิ ดว้ยความรัก-น-ของ—พระองค ์
เออๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย ผูท้รงสร้าง วนัคริสตมาส-น-น-เป็นวนัดี--- 
เออๆ ๆ เอย – มีหนทาง จากโลกล่าง – สู่ – สวรรค ์
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย นิรันดร์ ถึงพวกเราตวัเล็ก ๆ –เป็นเด็กนกั ก็ยงัรักพระ - - เยซู 
เออ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย ผูไ้ถ่ถอน มาพร้อมกนั กราบ กม้ เออ ๆ ๆ เอย ประณมกร 
ดว้ยสุนทร เพลง – ไพเราะ เออๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เอย เสนาะเอย 
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43. มทัธิว มาระโก (ท านองไทย)  

All the Bible Books 
มทัธิว, มาระโก ,ลูกา และ ยอห์น กิจการ, โรม, โครินธ์, ฉบบัหน่ึงและสอง, กาลาเทีย 
เอเฟซสั, ฟิลิปปิ, โคโลสี, เธสะโลนิกา หน่ึงและสอง ทิโมเทีย สองฉบบั ติตสั, ฟีเลโมน 
ฮิบรู, ยากอบ, เปโตรฉบบัหน่ึงและสอง ยอนห์หน่ึง สอง สาม ยดูา, ววิรณ์ ฉบบัสุดทา้ย รวมเป็นยีสิ่บเจด็
เล่ม 
ทั้งหมดน้ีคือพระคมัภีร์ใหม่ พระเจา้ประทานใหเ้ราไซร้ 
ขอ้ท่องจ า – สดุดี 119:105 “พระวจนะของพระองคเ์ป็นโคมส าหรับเทา้ 
ของขา้พเจา้ และเป็นแสงสวา่งตามทางของขา้พเจา้ 

44. พระองค์ทรงช าระใจฉัน 

Wordless Book Chorus 
จิตฉนัมืดด าเพราะบาป แต่มีผูช้  าระสะอาด 
พระโลหิตอนัประเสริฐช าระใหใ้จขาวเลิศ 
พระค าพระองคส์อนฉนัจะเดินบนทางทองค า 
โออ้ศัจรรยว์นัอศัจรรย ์พระองคท์รงช าระใจฉนั 

45. โอใครเป็นผู้สร้างโลกนี ้

On Who Crested These Things 
โอใครเป็นผูส้ร้าง โลกน้ี หนูเช่ือหนูสร้างไม่ได ้
โอใครเป็นผูส้ร้าง  โลกน้ี พระเจา้เท่านั้นสร้างได ้
 
ซ ้ าอีก 6 คร้ัง โดยเปล่ียนค าวา่ “โลกน้ี”ใหเ้ป็น 
ดอกไม ้  แม่น ้า 
ผเีส้ือ  ทอ้งฟ้า 
ภูเขา  คนเรา 
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46. จะท าอะไร ถ้าไม่มผู้ีช่วย 

What Would We Do Without the Saviour 
จะท าอะไร ถา้ไม่มีแสงแดด จะท าอะไร ถา้ไม่มีฝน 
จะท าอะไร ถา้ไม่มีผูช่้วย รักษาฉนัตลอดชัว่นิรันดร์ 

 47. ตามไป ตามไป 

Follow Follow 
ตามไป ตามไป ฉนัจะตามพระเยซู 
ทางใด ๆ ทัว่ไป ฉนัจะตามพระองค ์
ตามไป ตามไป ฉนัจะตามพระเยซู 
ทางใด ๆ พระองคน์ าไป ฉนัจะตามไป 

48. เดนิรอบเมอืงยะริโฮ 

Round the Walls of Jericho 
เดิน ๆ รอบเมืองยะเริโฮ ๆ 
วนัท่ีเจ็ดมีชยัชนะ ก าแพงทลายลม้ลง บุ่ม ๆ ๆ 

49. ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู 

I Have Decided to Follow Jesus 
ฉนัตดัสินใจแลว้จะตามพระเยซู ๆ ๆ 
จะไม่เหลียวหลงั จะไม่กลบัไป 
แมต้อ้งไปคนเดียว ฉนัยอมเดินตามไป ๆ ๆ ตั้งใจแน่วแน่ ตามพระองคไ์ป 
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50. เพลงนมสัการ 

To tune-“Day Is Dying in the West” – (Worship) 
โอพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์ทรงประทบัอยูเ่มืองเบ้ืองบน 
พระองคท์รงสร้างดวงใจขา้ เพื่อจะมาประทบัในใจ ไดทุ้กเวลา 

สรรเสริญ ๆ ๆ พระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงเป็นใหญ่เหนือฟ้าสวรรค ์
ทั้งชาวฟ้า ชาวโลก สรรเสริญ 
พระผูเ้ป็นเจา้ 

52. จงเช่ือในพระเยซู 

To tune-“Well Work Till Jesus Comes” 
จงเช่ือในพระเยซู ๆ ๆ 
และท่านจะรับความรอด 

53. ช่ือของข้าจดหรือยงั 

Chorus of –“Is My Name Written There?” 
(1) ช่ือของขา้จดหรือยงั ในสมุดอนัขาวปลัง่ 
ในทะเบียนแห่งเมืองแมนนั้น 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 
(2) ช่ือของขา้ไดจ้ดแลว้ ในสมุดใสดงัแกว้ 
(ใหร้้องบรรทดั 2,3 ของขอ้ 1) 

54. พระเจ้าองค์เดยีว 
ในพระวหิารเงียบสงบ จงนอบนอ้มกายเคารพเฝ้าพระเจา้ดว้ยใจถ่อมลง 
ทรงเป็นความรักมัน่คง 
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55. ลาก่อน 

Good Bye! Our God Is Watching O’er You 
ลาก่อน พระองคเ์จา้เฝ้ารักษาอยู ่ ลาก่อน พระเมตตาทรงคุม้ครองดู 
ลาก่อน จะอธิษฐานออ้นวอนเผือ่ ขอพระเจา้ทรงอวยพรท่าน 
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สารบัญ 
กลา้อยา่งดานีเอล 23  เด็กเล็ก ๆ อยา่งฉนั 6 
แกะหน่ึงตวั 13  เดินรอบเมืองยะริโฮ 48 
ข้ึนไปวงัพระเจา้ 4  ตามไป ตามไป 47 
คนมีปัญญาสร้างบา้น 10  เตม็และลน้อยู ่ 19 
ครอบครัวคริสเตียน 32  ถา้ท่านรู้วา่ท่านรอด 27 
จงชวนกนัมา 54  นกท่ีบินไป 1 
จงเช่ือในพระเยซู 52  ปีนข้ึนไป “ภูเขาแสงแดด 16 
จะท าอะไรถา้ไม่มี 46  ผูใ้ดกระหาย 22 
ฉนัตดัสินใจแลว้ 49  พระค าโอวาทพระเจา้ 8 
ฉนัแสนยนิดี 30  พระเจา้ทรงเล้ียงนก 20 
ช่ือของขา้จดหรือยงั 53  พระเจา้รักฉนั 36 
เชิญมารับประทาน 21  พระเยซูรักฉนั 25 
เช่ือพระเยซู 31  พระเยซูเป็นทางนั้น 3 
ซกัคาย 11  พระเยซูคืนชีพวนัน้ี 33 
ดิง ดิง ดิง ด่อง 37  พระเยซูทารกนอ้ย 38 
ดูกร ดูกร 9  พระเยซูทรงรักเด็ก 51 
พระองคช์ าระใจฉนั 44  เราเป็นประตู 15 
เพลงนมสัการ 50  ลาก่อน 55 
มทัธิว มาระโก 43  ลึกและกวา้ง 24 
มา มา มา พวกเรา 28  โลกน้ีพระเจา้ประทาน 34 
มีบา้นหมู่นอ้ย 40  วนัคริสตมาส 42 
เม่ือพวกเล้ียงแกะ 41  ส่งข่าวดี 5 
ไม่ตอ้งกลวั 29  สรรเสริญ สรรเสริญ 2 
ไม่มีส่ิงใด 14  โอจงระวงั 7 
ยนิดีท่ีไดไ้ปโบสถ ์ 17  โอใ้จฉนัยนิดี 18 
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โยนา 12  โอข้า้ยนิดี 35 
เรากลุม้ใจหรือ 26  โอใครเป็นผูส้ร้าง 45 
เราทั้งสาม 39    
 
มาระโก 10: 14 
“พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกวา่ จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เขา้มาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ชาวแผน่ดิน
ของพระเจา้ ยอ่มเป็นคนอยา่งนั้น” 
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INDEX 
All the Bible Books 43 Glory Glory 14 
Are we Downhearted 26 God Loves Me 36 
Away in a Manger 38 God Sees the Little 20 
Behold! Behold! 9 Good Bye Song 55 
Can A Little Child 6 I Am So Glad 35 
Christ the Lord 33 I Am the Door 15 
Christmas Day 42 I Have Decided 49 
Climb, Climb up  16 I Have the Joy Joy 30 
Come and Dine 21 If you know you Are 27 
Come Join with Us 54 Is My Name Written 53 
Come to Jesus 31 Jesus Is the Way 3 
Dare to Be a Daniel 23 Jesus Loves Me 25 
Deep and Wide 24 Jesus Loves the Little 51 
Ding Ding Dong 37 Jesus Said – Whosoever 22 
Farmer in the Dell 17 Jesus the Very Thought 32 
Fear Not 29 Jingle Bells – Tune 5 
Follow Follow 47 Jonah 12 
Let’s All Go 4 The Lost Sheep 13 
O Little Town 40 The Wise Man Built 10 
Oh Be Careful 7 This Is My Father’s 34 
Oh Say But I’m Glad 18 We Three Kings 39 
Oh Who Created 45 We’ll Work- tune 52 
Praise Him! Praise 2 What Would We Do 46 
Round the Walls 48 While Shepherds 41 
Row Row Row 28 Wordless Book Song 44 
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Running Over 19 Worship Song 50 
The B-i-b-l-e 8 Zaccheus 11 
The Birds upon 1   
 
มาระโก 9: 36 
“พระองคจึ์งเอาเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึง มาใหย้นืท่ามกลาง เหล่าสาวก แลว้อุม้เด็กนั้นไวต้รัสวา่ ถา้ผูใ้ดจะรับ
เด็กเล็ก ๆ เช่นน้ี ... ในนามเรา ผูน้ั้นก็รับเรา” 
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