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Your purchase grants you the following rights:
1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes.
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes
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However the following rights have NOT been granted to you:
1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part.
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it
for any purpose.
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt
the sheet music or any part of it for any purpose.
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or
provide copies of the sheet music to others.
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information
contact CCLI at http://www.ccli.com
For further information about copyright or other use of this music, please contact
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I
accept the Terms and Conditions outlined above.

ข้าจะทํา (100 พ ันล้าน)
คําแปลภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ
(So Will I (100 Billion X))

เนื6อร ้องและทํานอง โดย Joel Houston,
Benjamin Hastings & Michael Fatkin
แปล โดย Nick Rattana
VERSE 1:

ทรงสร้างทุกๆสงิ8
ในปฐมกาล
ก่อนจุดเริม
8 ต้นของห้วงเวลา
พระองค์ตร ัสในความมืด
และจากความว่างเปล่า
ก็เกิดมีความสว่างขึน
K มา
CHORUS:

คําตร ัสพระองค์
จ ักรวาลร้อยพ ันล้านได้เกิดขึน
K มา
ด้วยลมหายใจดาวใหญ่นอ
้ ยก็เป็นขึน
K มา
ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญข้าจะทํา
จากสงิ8 ทีท
8 รงสร้างข้าเห็นพระท ัยพระองค์
่ ง
ดวงดาวลุกโชติชว
เปรียบเหมือนไฟแห่งพระคุณ
ิK ร้องสรรเสริญพระองค์ขา้ จะทํา
ถ้าทงส
ัK น
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VERSE 2:

ทรงร ักษาคําตร ัส
ั
พระสญญาพระองค์
เต็มด้วยความหมายในทุกถ้อยคํา
เมือ
8 ใดทีพ
8 ระองค์ตร ัส
ิK
ทุกศาสตร์และทงส
ัK น
ี งของพระองค์
ต้องเดินตามเสย
CHORUS 2:

คําตร ัสพระองค์
ทุกสงิ8 เป็นร้อยพ ันล้านก็ เป็นขึน
K มา
เสาะหาติดตามสงิ8 ทีไ8 ด้ทรงบ ัญชา
ิK เผยต ัวตนพระองค์ขา้ จะทํา
ถ้าทงส
ัK น
ในทุกๆถ้อยคําข้าเห็นพระท ัยพระองค์
บนฟากฟ้างดงาม
เปรียบเหมือนภาพแห่งพระคุณ
ิK ทีส
ื8 ฟังข้าจะทํา
ถ้าทงส
ัK น
8 ร้างย ังเชอ
BRIDGE:

ถ้าดวงดาวถูกสร้างให้สรรเสริญข้าจะทํา
ถ้าภูเขากราบลงต่อพระองค์ขา้ จะทํา
ถ้าทะเลสรรเสริญความยิง8 ใหญ่ขา้ จะทํา
ถ้าทุกสงิ8 เกิดมาเพือ
8 ยกพระนามพระองค์
ข้าจะทํา
ถ้าลมพ ัดไปตามทีบ
8 ัญชาข้าจะทํา
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ถ้าก้อนหินร้องเรียกในความเงียบข้าจะทํา
ี งสรรเสริญของเราย ังคงไม่พอ
ถ้าทุกเสย
ี งร้องอีกร้อยอีกพ ันล้านครงัK
เราจะยกเสย
VERSE 3:

พระเจ้าแห่งความรอด
ทรงตามหาห ัวใจ
ท่ามกลางความพลาดพลงของต
ัK
ัวข้า
ทีเ8 นินเขาซงึ8 ได้ทรงสร้าง
ผูเ้ ป็นแสงสว่าง
ถูกทอดทิงK ให้ตายอย่างเดียวดาย
CHORUS 3:

คําตร ัสพระองค์
ความพลงพลาดร้
ัK
อยพ ันล้านลบเลือนหมดไป
ทีท
8 พ
ี8 ระองค์ตายเพือ
8 ข้าจะมีชวี ต
ิ
K งหล ังข้าจะทํา
ถ้าทรงทิงK ความตายไว้เบือ
ข้าได้เห็ นพระท ัยพระองค์ในสงิ8 ทีท
8 ํา
ออกแบบทุกๆตอนด้วยสงิ8 ทีเ8 รียกว่าความร ัก
ื8 ฟังพระบิดาข้าจะทํา
ถ้าทรงยอมเชอ
แปดพ ันล้านหนทาง
ข้าเห็ นพระท ัยพระองค์
เพราะทรงร ักทุกคน
พระองค์จงึ ทรงยอมตาย
ถ้าทรงตายเพราะทรงร ักพวกเขาข้าจะทํา
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TAG:

จะทรงทําอีกร้อยอีกพ ันล้านครงเรื
ัK อ
8 ยไป
ความต้องการพระองค์ไม่มส
ี งิ8 ใดว ัดได้
พระองค์เป็นผูเ้ ดียวทีไ8 ม่ทอดทิงK ผูใ้ ด
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