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คําอธิษฐานของพระเจ้า
คําแปลภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ
(The Lord’s Prayer)

เนื6อร ้องและทํานอง โดย
แปล โดย

Ben Fielding, Benjamin Hastings,
Reuben Morgan & Marty Sampson
Nick Rattana, Punya Pakunpanya &
Burin Supakarapongkul

VERSE 1:

ข้าแต่พระบิดา
พระนามบริสท
ุ ธิ<
ให้นา
ํ ? พระท ัย
ิ? เป็นจริง
พระองค์ทงส
ั? น
่ ในสวรรค์
เป็นอย่างเชน
พระบิดาในสวรรค์
PRE-CHORUS:

่ ารทดลอง
ขออย่านําเราสูก
(แต่)ขอทรงนําเราไกล ห่างจากความชวM ั ร้าย
CHORUS:

พระเกียรติและฤทธิเ< ดช
และการครอบครอง เป็นของพระองค์
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ชวM ั นิร ันดร์
VERSE 2:

ทรงให้ทก
ุ ๆสงิM
ดูแลทุกว ัน
อภ ัยบาปทงหลาย
ั?
อย่างทีเM รานนอภ
ั?
ัย
ี ใจ
คนทีท
M ําเราเสย
พระบิดาในสวรรค์
BRIDGE:

ให้ในโลกนีเ? ป็นไป
ตามพระท ัย
ของพระบิดา
TAG:

ชวM ั นิจนิร ันดร์
อาเมน
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