Terms and Conditions – Digital Sheet Music
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music.
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
(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc).
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.

ร ักยิง& ใหญ่

คําแปลภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ
(Love So Great)

เนื6อร ้องและทํานอง โดย Joshua Grimmett,
Reuben Morgan & Jamie Snell
แปล โดย Nick Rattana
VERSE 1:

ความร ักยิง& ใหญ่
อยูใ่ นทุกๆสงิ&
ข้าเห็นพระท ัยของพระองค์
อีกพ ันล้านปี
ข้าย ังจะร้องเพลง
ข้าจะสรรเสริญชว& ั นิร ันดร์
CHORUS:

พระองค์พระเจ้าผูย
้ งิ& ใหญ่
่ งประกายดาวน้อยใหญ่
พระสริ ส
ิ อ
ั
ความร ักเหมือนดง& ั ทะเลคลืน
& ซดสาด
โอ้ ไม่มใี ครเทียบได้
VERSE 2:

ทุกสงิ& ร้องเรียก
่ ย
ต่อองค์พระผูช
้ ว
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เรามีชวี ต
ิ เพือ
& สรรเสริญ
ไม่มผ
ี ใู ้ ดยิง& ใหญ่กว่าพระองค์
องค์อ ัศจรรย์ทรงครอบครอง
BRIDGE:

เพือ
& พระนาม
ไม่ใชเ่ พือ
& เรา
ี ง
เรายกเสย
สรรเสริญ
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