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 טל ועקנין "מודה אני" 
  רן אביב עיבוד והפקה:מילים: אבי אוחיון לחן: אסף צרויה 

 

 שהחזרת את נשמתי מודה אני כל בוקר 

 שהנחת על גופי מודה אני על בגד 

 שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי 

 

Te agradezco cada mañana 

por regresarme mi alma  

agradezco por la ropa  

que colocaste sobre mi cuerpo 

 que no tenga frío mi cuidas tú a mí  

 

por el sábado te agradezco yo 

abundancia y bendición   

por la familia  

lo que soy gracias a ti  

sepas tú sepas tú agradezco yo A ti  

 

te grito yo te voseo  

a ti te llamo  

a ti mi vida a ti mi corazón 

mi gratitud  

te nombró yo a ti te nombró yo a ti  

 

I’m thankful every morning for my Strength for my guardians  

thankful for the blessings you provided in my life  

Grateful for the life the fact that I’m alive 
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Pour mes joies et mes chansons j’te remercie 

Pour mes dons et mes chansons  

 pour toutes mes passions  

elles sont toutes pour toi 

Saches que saches que 

je te remercie mon Roi  

 

Je crie vers toi  

mon D mon Roi  

je fais appel à Toi 

A toi ma vie à toi mon cœur  

Merci à Toi 

Je fais appel à toi je fais appel à Toi 

 

 על כל כישלונותיי מודה אני 

 על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי 

 הם כולם לטובתי 

 אין אחר בליבי רק לך מודה אני

 

I cry to you I reach for you I’m questing just for you  

you are my life my soul my heart 

To you  

I will cry to you  

 

 אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה 

 לך חיי לך ליבי ותודתי 

I will cry to you  

te nombró yo a ti  

je fais appel à Toi 

 אליך אקרא יה
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