
Freedom  - Christa Black Gifford *

Intro :    |   D/F#   |   G   |   D/F#   |   Bm   |

     D      D

1. พระองค์ปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท 2. พระโลหิต ช ำระในทุกควำมบำป
You came to set the captives free Your blood has covered every sin

     D      D

พระองค์น ำเสรีภำพมำให้ โดยพระคุณ ทรงช่วยให้ฉันมชัีย
You cam to bring us liberty Your grace empowers me to win

    Bm     Bm

ควำมบำปและกำรถูกปฏิเสธ ทุกส่ิง ที่พนัธนำกำรฉัน
My sin and my rejection met My pain and my oppression met

     G      G

ได้พบกบัพระโลหิตพระองค์ ได้พบกบัพระโลหิตพระองค์
Your blood and my acceptance Your blood and my acceptance

   D/F#                                   G    D/F#                                   G

ฉันจึงชีวติอยู่ เพื่อสรรเสริญ ฉันจึงชีวติอยู่ เพื่อสรรเสริญ
Now I'm alive to bring You praise Now I'm alive to bring You praise

     D/F#                         G                 D/F#   G      D

** ที่ใดมอีงค์พระวญิญำณ ที่นัน่มเีสรี B. ฉันม ีเสรี  ฉันจึงเต้นและร้องเพลง
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom I'm free.  I'm free.  I'm free to dance and sing

     D/F#                         G                 D/F#   G      D

ที่ใดมอีงค์พระวญิญำณ ที่นัน่มเีสรี ฉันม ีเสรี  ฉันจึงโห่ร้องครื้นเครง
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom I'm free.  I'm free.  I'm free to shout it out

    Bm                           G                  D/F#    G      D        G     D/F#            G

ทุกโซ่ตรวนถูกท ำลำย โดยพระเยซู ฉันม ีเสรี  ฉันจึงเต้นและร้องเพลง
Every chain is broken through You, Jesus I'm free.  I'm free.  I'm free to dance and sing

     D/F#                                       G                 D/F#        D        G     D/F#        G   Bm   G

(เพรำะ)ที่ใดมอีงค์พระวญิญำณ ที่นัน่มเีสรี ฉันม ีเสรี  ฉันจึงนมสักำร
Where the Spirit of the Lord is, there is freedom I'm free.  I'm free.  I'm free to worship You

       G                             D/F#  G  D/F#       D          F#m  Bm  G  D   A

โว้ว .. โอว .. โอะ .. โอ ฉันจึงนมสักำร
Whoa oh oh oh   /   Whoa oh oh oh I'm gonna worship You

       G                            Bm  G  D/F#  G

โว้ว .. โอว .. โอะ .. โอ
Whoa oh oh oh   /   Whoa oh oh oh
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