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נולדתי להלל אותך
מילים ולחן: קרן סילבר  

 להלל אותך נולדתי
 

A    (G )     C#m(Bm        )F#m(Em     )D(C) 
 נולדתי להלל אותך ביום וגם בלילה

A       (G )C#m(Bm  )F#m(Em     )D(C) 
 בחיי את בנך שקףל

A      (G )          C#m(Bm       )   F#m(Em  )D(C) 
 להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות

A                  (G   )C#m(Bm)F#m(Em     )D(C) 
 ועלךמחתני אדוני בפ  יכי ש

 
F#m(Em   )D(C       )A(G             )E(D) 

 את שמך ארים קולי ואכריז
F#m(Em         )D(C)       E(D) 

 לא אחשה לעולם,
           F#m(Em)    D(C              )A(G  )E(D) 

 אביא כבוד לך ישוע, מלך חי וקיים
   F#m(Em        )D(C    )E(D) 

 קרב את בואך, מושיע
 

                                              (Em( )Bm) 
D(C                      )E(D    )     F#m  C#m  D(C) 

 לא עוד אני חי, כי אם אתה חי בי
                                              (Em( )Bm) 

D(C         )            E(D  )        F#m  C#m  D(C) 
 לא עוד אני חי, כי אם אתה חי בי

          E(D) 
 אתה חי!
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תודה לך
מילים ולחן: קרן סילבר

 תודה לך
 
      C      G D/F#     Em 

 תודה לך מכל לבי
         C      G       D 

 בחסדך בחרת בי
     C             G    D/F#          Em 

 הושעת נפשי, ברכת אותי
C          G      D 

 חיים נתת לי
 
 

G                    D/F#             Em          C 
 שמך אדוני חתום על מצחי את

G                    D/F#                 C 
 משח אותי בשמן קודשך

    G              D/F#                Em         C 
 חתום על מצחי את שמך אדוני

G                    D/F#                 C 
 משח אותי בשמן קודשך
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חי אדוני
 חי אדונימילים ולחן: קרן סילבר

 
F#m                  D                     E 

 אני בא אליך כפי שאני
F#m         D                         E 

 חסר כול, דבר אין בי
F#m                 D                    E 

 בכל מאודי דורש אותך
F#m               D                  E   

 שלךלפניך נכנע, אני 
 
 

       D                   E    
 ּולעולם בפי אהלל את שמך

              A      E/G#                   F#m 
 אני רוצה לשמוע את קולך

             D                 E 
 חי אדוני, חי אדוני

                 A    E/G# F#m      F#m/E       
 אליך ארים את ידי

                D  E 
 את ידי

          F#m      F#m/E 
 חי אדוני

          D   E 
 את ידי
           A  

 חי אדוני
 
 
 מילים ולחן על ידי קרן סילבר. כל הזכויות שמורות.©
 .738584750027מופיע באלבום "הראני נא את כבודך", קרן סילבר   
 



© מילים ולחן על ידי קרן סילבר. כל הזכויות שמורות.  מופיע באלבום “הראני נא את כבודך”, קרן סילבר 738584750027.

מי כמוך אדוני 
מילים ולחן: קרן סילבר  

 מי כמוך אדוני
 

Dm                     C          Bb         C 
 מי כמוך אדוני, בשמים ּוַבארץ

Dm                     C               Bb       C             
 מי כמוך אדוני, אל עליון

 
 

    F         F/C         Dm    Dm/C   
 אתה אדוני אלוהי החיים

Bb      F/A             Bb   C 
 לך קיוותי כל היום

   F      F/C           Dm           C 
 צורי, ישועתי, אתה לבדך

Bb              C                   F 
 בך, רק בך נפשי חפצה

 
 

            Bb             C        Dm     Dm/C   
 אתה טוב אדוני ונאמן

     Bb            C               Dm      Dm/C 
 שומע תפילות ומקיימן

            Bb             C         Dm         Dm/C 
 אתה טוב אדוני ונאמן

           Bb         F/A          Gm   C    F 
 מלכותך, לעולם, לעולם תעמוד
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אלוהי ישעי
מילים ולחן: קרן סילבר

 אלוהי ישעי
 
 

            F(E)                                C(B7) 
 כמה טוב חסדך אדוני אליי

Dm       (C#m) 
 אלוהיי ישעי

Bb         (A ) 
 אלוהיי ישעי

 

 
 

(C#m)Dm         C(B7)           Bb(A) 
 כי ַדְרֶכְיךָ גבהו מעל ְדָרַכיי

Dm             (C#m)C(B7)           Bb(A) 
 מחשבותיך מעל מחשבותיי

Dm           (C#m)C(B7)      Bb(A) 
 אני נכנע לרגליך, אדוני

Dm         (C#m)  C(B7)   Bb(A) 
 לך אתן כל דבר בחיי

C       ((B7 
 בחיי
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הראני נא את כבודך
 מילים ולחן: קרן סילבר
)מבוסס על שמות לג(  

 הראני נא את כבודך
 מבוסס על שמות ל"ג

 
Bm                                     G2  

     הראני נא את כבודך
Em             F#m                  Bm 

 הראני נא את כבודך
                        Bm       G2 

                          דמותךב אותי עצב
Em                F#m             Bm 

    תן לי אבא את ליבך
 
Bm                            G 

          בכל לבי דרשתיך
          D            A 

     את פניך אבקש
Bm                 G 

   רק בך חפצתי 
                 D        A/C# 

    אין לי אחר
Bm                                        G 

    , את מראךאדוןגלה לי, 
                 D                      A 

     השמיעני את קולך
Bm                                   G 

  , אחריךישועמשכני, 
      D 

  וארוצה
 
 
          G                  A        Bm       Bm/A   

 הודיעני את דרכיך וֵאָדֲעךָ 
   G             A                 Bm       Bm/A 

 למען אמצא חן בעינייך  
     G              A      Bm        Bm/A 

  שימני בנקרת הסלע
Em           F#m      Bm 

   , וֵאָדֲעךָ אדוניעבור 
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 הראני נא את כבודך
 מבוסס על שמות ל"ג

 
Bm                                     G2  

     הראני נא את כבודך
Em             F#m                  Bm 

 הראני נא את כבודך
                        Bm       G2 

                          דמותךב אותי עצב
Em                F#m             Bm 

    תן לי אבא את ליבך
 
Bm                            G 

          בכל לבי דרשתיך
          D            A 

     את פניך אבקש
Bm                 G 

   רק בך חפצתי 
                 D        A/C# 

    אין לי אחר
Bm                                        G 

    , את מראךאדוןגלה לי, 
                 D                      A 

     השמיעני את קולך
Bm                                   G 

  , אחריךישועמשכני, 
      D 

  וארוצה
 
 
          G                  A        Bm       Bm/A   

 הודיעני את דרכיך וֵאָדֲעךָ 
   G             A                 Bm       Bm/A 

 למען אמצא חן בעינייך  
     G              A      Bm        Bm/A 

  שימני בנקרת הסלע
Em           F#m      Bm 

   , וֵאָדֲעךָ אדוניעבור 
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אתה תעשה
מילים ולחן: קרן סילבר  

 אתה תעשה
 
 
 
 

 
E               D             F#m    
 אגולל עליך את דרכיי

E             D             F#m          
 אתן לך לשאת את עולי
E            D       F#m                   
 אבחר לבטוח בך, אדוני

E      D       F#m                        
 ואתה תעשה

 
 

 

F#m/E F#m E/G# A             
 אתה תעשה, 
            D                       E  

 כי הבטחת, כי הבטחת
F#m/E    F#m       E/G# A             

 שמך אמיתי ונאמן
D                                             E  

 אתה הבטחת, כן הבטחת
                 E       D           F#m 

 אתה תעשה
 
 

E                      D        F#m    
 רחמיך ממני לא תכלא

 

E               D              F#m                
 אמיתךו  תמיד יצרוני חסדך 

 

E            D            F#m                
 שומר הברית והחסד אתה

 

E      D        F#m                         
 מעולם עד עולם
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רפא את ארצך
מילים ולחן: קרן סילבר

 ארצך את רפא
 
D              A          Bm              G 

 בשמך ישוע דורשים, אנו
D        A          Bm         G 

 עמך ישועת ישועת, את
         D           A                Bm            G            

 לרוחך ּוצמאים בידיך שבורים
     D              A          Bm                      G 

 ארצך את ורפא זעקותינו שמע
 

Bm            G         D          A 
 ישוע עלינו, כנפיך ּפרוש

Bm       G           D             A 
 ישראל אלוהי והיה רד
Bm            G         D          A 

 ישועעלינו,  כנפיך ּפרוש
    Bm      G               D  

 לדברך רעב עורר
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 ראוי אתה ישוע
 מילים ולחן: קרן סילבר
)מבוסס על התגלות ד(

 ראוי אתה ישוע
 מבוסס על התגלות ד'

 
 

F#m7    C#m7     A9             
    , ישועמשתחווים לפניך

     Esus            A9         Bm 
     יחד עם צבא השמים

                                  F#m7          C#m7              A9        
   ואלוהינו אה אדונינוילך כי 

               E              G                       Bm       
   לעולמים כבוד, גבורה קבלל

               
 

D2  C#m7F#m7         
   לואתה בראת הכ

D2        C#m7  F#m7         
   היהנ הכול  ברצונךו

D2    C#m7F#m7     
    ההווה היה ויבוא

     D2      C#m7     F#m7 
    וש, קדוש אתהקד

            
 

A9     D       F#m            E  
     ישועאדון ראוי אתה 

D          F#m           E  
     ראוי אתה מלכנו

            A9                 D   F#m            E 
    שה האלוהיםראוי אתה 

D       F#m             E  
 לקבל הכול ראוי
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C#m7   E                       D       F#m7 
                               מכל עם, מכל אומה

          C#m7   E             D       F#m7 
     שמהכל לשון ונ

            F#m7   D                  E 
                                     אנו בקול אחד קוראים

F#m7           C#m7      
    פנו דרך לאדוני

         D   E                     C#m            
 בוא מלך הכבוד   

 
 

                                      C#m7    E       D      F#m7 
                  X4י...               -או  –ר 

 

 ראוי אתה ישוע
 מבוסס על התגלות ד'

 
 

F#m7    C#m7     A9             
    , ישועמשתחווים לפניך

     Esus            A9         Bm 
     יחד עם צבא השמים

                                  F#m7          C#m7              A9        
   ואלוהינו אה אדונינוילך כי 

               E              G                       Bm       
   לעולמים כבוד, גבורה קבלל

               
 

D2  C#m7F#m7         
   לואתה בראת הכ

D2        C#m7  F#m7         
   היהנ הכול  ברצונךו

D2    C#m7F#m7     
    ההווה היה ויבוא

     D2      C#m7     F#m7 
    וש, קדוש אתהקד

            
 

A9     D       F#m            E  
     ישועאדון ראוי אתה 

D          F#m           E  
     ראוי אתה מלכנו

            A9                 D   F#m            E 
    שה האלוהיםראוי אתה 

D       F#m             E  
 לקבל הכול ראוי
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C#m7   E                       D       F#m7 
                               מכל עם, מכל אומה

          C#m7   E             D       F#m7 
     שמהכל לשון ונ

            F#m7   D                  E 
                                     אנו בקול אחד קוראים

F#m7           C#m7      
    פנו דרך לאדוני

         D   E                     C#m            
 בוא מלך הכבוד   

 
 

                                      C#m7    E       D      F#m7 
                  X4י...               -או  –ר 
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אביר ישראל
 אביר ישראלמילים ולחן: קרן סילבר  

 
  Ab(G)               Fm(Em)                Db (C)             Eb(D) 

 חיי  ישוע אתה, אביר ישראל, נלחמת על
  (G)Ab                                        Fm(Em)  
     X2כל סמכות, כל שררה    כל שלטון, ביטלת

C)Db                      )    Eb(D) 
       שאצעד בניצחוןכדי 

 
 

 

                  (C)Db Eb(D) 
 את כל לבי, אתן לך      

                 (C)Db    (D)Eb   
 את חיי, אקדיש לךגם 

                      (D/F#)   
                   (G)Ab Eb/G     Fm(Em)  Fm/Eb(Em/D) 

       אבחר להלל אותך, אדון
  Db(C)Eb(D) (G)Ab  (C)Db   {:בפעם השנייה לפני הגשר(Eb (Am)Bbm(D)} 

      בכל דבר היום
 

 

   G)Ab)                             (Em)Fm 
   ניצחונך? וקצך, מוות? איהע איה

   C)Db)                     Eb((D 
     הובסת בצלב בישוע

        (G)Ab                            (Em)Fm   
      כי לזאת הוא ניגלה, להפר כל פעולה

         Db(C)                 D)Eb) 
               נגד בחיריושמכוונת 

 
 

   (Em)Fm        Eb(D)    Db(C) 
  ניצחת על הצלב אדון

(Em) (Em/D)  
Fm   Fm/Eb              Db(C) 

   אבדוןפדית אותי מ
  Fm(Em)   Eb(D)    Db(C) 

 אבל דרךי לסללת 
   (Em(  )Em/D) 
       Fm Fm/Eb      Db(C)   Eb(D) 

    וריצית אותי אליו
מופיע באלבום    מילים ולחן על ידי קרן סילבר. כל הזכויות שמורות.©

 .738584750027"הראני נא את כבודך", קרן סילבר 



© מילים ולחן על ידי קרן סילבר. כל הזכויות שמורות.  מופיע באלבום “הראני נא את כבודך”, קרן סילבר 738584750027.

אדוני אדונינו
מילים: תהילים ח 4-6,10

 אדוני אדונינולחן: קרן סילבר
 

Am                Bm           Em         D     C       G/B 
 כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך

Am          Bm             Em 
 ירח וכוכבים כוננת

Am                   Bm 
 מה אנוש כי תזכרנו

Em                    D      C    G/B   
 ובן אדם כי תפקדנו

Am    Bm                                 Em 
 ותחסרהו מעט מאלוהים

 
 

Bm             C             D 
 וכבוד והדר תעטרהו

Bm          C                D 
 וכבוד והדר תעטרהו

 
C         D      Em   Em/D   

 אדוני אדונינו
C                         D             Em     Em/D   

 מה אדיר שמך בכל הארץ
C         D     Em         Em/D    

 אדוני אדונינו
C                        D                      C      D 

 מה אדיר שמך, מה אדיר שמך
C                         D             Em         לסיום(G) 

 מה אדיר שמך בכל הארץ
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קדוש אתה
 קדוש אתהמילים ולחן: קרן סילבר

 
 
 
 

Em          Bm                 C                  G 
 לפניך אני משתחווה על ברכיי

Em    Bm                  C                G    
 נותן לך סמכות על כל ימיי

Em                Bm                        C             G  
 אהלל אותך לנצח כי אתה אדוני

Em              Bm        C                  G 
 אתה לבדך ישוע, שמחת חיי  
 
 
 Em           C           G          D   

 קדוש, קדוש, קדוש אתה
Em            C          G  

 קדוש, קדוש אתה
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