
This is amazing grace  - Phil Wickham *

Intro :    |   G   |   C   |   G   |   C   |

     G                                  G

1. ทรงท าลายอ านาจ  ความบาปและความมดื ** คอืพระคุณอัศจรรย์
Who breaks the power of sin and darkness This is amazing grace

     C                                      C

ทรงมรัีกยิง่ใหญ่  ชนะเหนือความตาย ความรักมั่นคงนิรันดร์
Whose love is mighty and so much stronger This is unfailing love

    Em                   D                             C                                      Em

ราชาพระสิริ  ราชาเหนือจอมราชา ที่ทรงแบกรับบาปฉัน
The King of glory.  The King above all kings That You would take my place

     G                                          D

ทรงสะเทือนพืน้โลก  ด้วยเสียงสายฟ้าฟาด ถูกตรึงกางแขนแทนฉัน
Who shakes the whole earth with holy thunder That You would bear my cross

     C                                       G

ทรงท าให้เราทึ่ง  ในฤทธานุภาพ พระองค์ยอมวายชีวี
Who leaves us breathless in awe and wonder You would lay down Your life

    Em                   D                             C                             C

ราชาพระสิริ  ราชาเหนือจอมราชา ให้ฉันได้มเีสรี
The King of glory.  The King above all kings That I would be set free

     G               Em                                   D

2. ใจสับสนวุ่นวาย ทรงประทานความสุข โอว โอ้ ... สรรเสริญพระเยซู
Who brings our chaos back into order Oh oh  Jesus I sing for

     C                                     G

เชิญลูกก าพร้ามา ทรงรับไว้เป็นบุตร ทั้งส้ินทรงท าเพือ่ฉัน
Who makes the orphan a son and daughter All that You've done for me

    Em                   D                             C         G

ราชาพระสิริ  ราชาเหนือจอมราชา B. พระสิริคู่ควร แด่พระองค์
The King of glory.  The King above all kings Worthy is the Lamb who was slain

     G         C

ทรงครองประชาชาติ ด้วยความจริงเที่ยงธรรม องค์ราชา ผู้ทรงมชัียเหนือความตาย
Who rules the nations with truth and justice Worthy is the King who conquered the grave

     C        Em

พระพกัตร์ดุจตะวนั เปล่งฉายแสงแรงกล้า พระสิริคู่ควร แด่พระองค์
Shines like the sun in all its brilliance Worthy is the Lamb who was slain

    Em                   D                             C         C

ราชาพระสิริ  ราชาเหนือจอมราชา องค์ราชา ผู้ทรงมชัียเหนือความตาย
The King of glory.  The King above all kings Worthy is the King who conquered the grave
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