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        B            F#        E    G#m         F# 
1. ถึงพระองค์อยู่ไกล ห่างไกลสักเพียงใด ถึงภูเขาสูงใหญ่ ไม่อาจข้ามไป 
How great the chasm that lay between us How high the mountain I could not climb 
   B   F#                 E            F#       B 
เมื่อยามที่สิ้นหวัง ข้าหันหาพระองค์  (ใน)ยามค่่าคืน ร้องเรียกนามพระองค์ 
In desperation, I turned to heaven  And spoke Your name into the night 
         E              B                   G#m  F# 
ท่ามกลางความมืดมน ความรักของพระองค์  สถิตย์อยู่ภายใน วิญญาณข้า 
Then through the darkness, Your loving-kindness Tore through the shadows of my soul 
 B     F#            E         F#      B 
จิตใจข้ามั่นคง เพราะพระองค์มีชัย พระเยซู ความหวังของข้า 
The work is finished, the end is written Jesus Christ, my living hope 
   

2. ทรงมีพระเมตตา มากมายเกินเข้าใจ  พระคุณของพระองค์ นั้นแสนยิ่งใหญ่ 
Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? 
พระเจ้าพระผู้ช่วย ลงมาจากเบื้องบน  เพ่ือรับความบาป และความอายแทนข้า 
The God of ages stepped down from glory  To wear my sin and bear my shame 
ที่ไม้กางเขนนั้น ทรงยกโทษให้ข้า  องค์จอมราชา เรียกข้า (เป็น)ของพระองค์ 
The cross has spoken, I am forgiven  The King of kings calls me His own 
ผู้ไถ่ที่งดงาม ข้าเป็นของพระองค์  พระเยซู ความหวังของข้า  
Beautiful Savior, I'm Yours foreverJesus Christ, my living hope 
          E B              F#          G#m 
 ฮาเลลูยา สรรเสริญองค์ผู้ไถ่ของข้า 

Hallelujah, praise the One who set me free 
          E B           F#                G#m 

ฮาเลลูยา หมดสิ้นฤทธิอ่านาจความตาย 
Hallelujah, death has lost its grip on me 
    E  B    F#            G#m 
ทรงท่าลายโซ่ตรวนสิ้นไป  ในพระองค์ ข้าจึงเป็นไท 
You have broken every chain There's salvation in Your name 
   E   F#  B 
พระเยซู ความหวังของข้า 
Jesus Christ, my living hope  



3. ในยามรุ่งเช้ามา พระสัญญามั่นคง  พระกายของพระองค์ ฟ้ืนขึ้นจากตาย 
Then came the morning that sealed the promise Your buried body began to breathe 
ท่ามกลางความเงียบงัน สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์  ร้องค่าราม โห่ร้องเหนือความตาย 
Out of the silence, the Roaring Lion Declared the grave has no claim on me 
ในยามรุ่งเช้ามา พระสัญญามั่นคง  พระกายของพระองค์ ฟ้ืนขึ้นจากตาย 
Then came the morning that sealed the promise Your buried body began to breathe 
ท่ามกลางความเงียบงัน สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์   
Out of the silence, the Roaring Lion 
         E             F#       G#m         E          F#  B 
ร้องค่าราม โห่ร้องเหนือความตาย  พระเยซู ทรงเป็นผู้มีชัย 
Declared the grave has no claim on me  Jesus, Yours is the victory, whoa! 


