
Intro :  D2  Asus  D2  Asus               --- Martin Smith TOV Recommended
ภาษาสวย รอ้งง่าย วญิญาณเพลงใช ่ ความหมายถูก

      D2       D                                G/B

1. รู้สึกไหม ภูเขาน้ันคร้ามกลวั ** ให้เราเปิดประตูและ ร้องเพลงด้วยคร้ืนเครง
Did you feel the mountains tremble? Open up the doors and let the music play

      Bm7        Em                    G         A                 D   Asus

ได้ยนิไหม ทะเลคาํราม เสียงเพลงบรรเลง กกึก้องทุกแห่งหน
Did you hear the oceans roar? Let the streets resound with singing

      Em7         D                   

มวลมนุษย์ลุกขึน้ร้องสรรเสริญ เสียงเพลงแห่งความหวงั
When the people rose to sing of Songs that bring your hope

       G2                        A7sus     D2    Asus  D  Asus        G/B

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ เสียงเพลงแห่งความสุข
Jesus Christ the risen One (And) Songs that bring your joy

       Em         G           A                   D   Asus

เต้นรํา มีชัย อยู่เหนือความอธรรม
Dancers who dance upon injustice

      D2       D2

2. รู้สึกไหม ฝูงชนน้ันคร้ามกลวั 3. รู้สึกไหม ความมืดน้ันคร้ามกลวั
Did you feel the people tremble? Did you feel the darkness tremble?

รู้สึกไหมภูเขาน้ันคร้ามกลวั (Did You Feel the Mountains Tremble?)

Did you feel the people tremble? Did you feel the darkness tremble?
      Bm7       Bm7

ได้ยนิไหม เสียงเพลงแซ่ซ้อง เมื่อเราโห่ร้องเป็นหน่ึงเดยีวกนั
Did you heart the singers roar? When all the saints join in one song

      Em7       Em7

ผู้หลงหายพากนัร้องสรรเสริญ และดัง่สายนํ้ารวมเป็นแม่นํ้าเดยีว
When the lost began to sing of And all the streams flow as one river

       G2                        A7sus     D2    Asus  D  Asus        G2                        A7sus     D2    Asus  D  Asus

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ เพือ่ชําระล้างความชอกช้ําใจ
Jesus Christ the risen One To wash away our brokenness

                       G/B                             D                        G/B                             D

P. และเราจะเห็น พระองค์ทรงเคลือ่นไหว P. และเมื่อเราเห็น พระองค์ทรงเคลือ่นไหว
And we can see that God You're moving And we can see that God You're moving

                        G/B                 D                   G/B                       D

แม่นํ้าหลัง่ไหลไปยงัทุกชนชาติ เวลาฉลองเปรมปรีดิ์เข้ามาใกล้
A mighty river through the nations A time of Jubilee is coming

                        G/B                      D                         G/B                      D

เมื่อคนทั้งหลาย มาหาพระเยซู เมื่อคนทั้งหลาย มาหาพระเยซู
And young and old will turn to Jesus And young and old will turn to Jesus

     Em7      Em7

ประตูแห่งฟ้าสวรรค์เปิด ประตูแห่งฟ้าสวรรค์เปิด
Fling wide Your heavenly gates Fling wide Your heavenly gates

      G2                   A7                        D2   Asus       G2                   A7                        D2   Asus



เตรียมทางเอาไว้ ให้ผู้ทรงพระชนม์ เตรียมทางเอาไว้ ให้ผู้ทรงพระชนม์
Prepare the way of the risen Lord Prepare the way of the risen Lord


