
& bbbb 23 œ œ œ ˙ œ
F m Db Eb Db Ab

1.Îţi mul ţu mim iu

Andantino

œ œ ˙ ˙
Bbm Db Eb7 F m

bit Pă rin te,

œ œ œ ˙ œ
Db Ab Eb Ab Bbm

Că pâ nă azi ne-ai

œ œ wC C 7 Ab

a ju tat.- - - - - - - -

& bbbb
5

œ œ œ ˙ œF m Db Eb Ab

Că mâ na Ta ce-a

œ œ ˙ ˙
Bbm Db Eb7 F m

fost în tin să,

œ œ œ ˙ œ
Db Ab Eb Ab F m

Me reu ne-a bi ne

œ œ w
Db C 7 F m

cu vân tat.- - - - - - - -

& bbbb
9 œ œ œ ˙ œAb Eb7 C 7

Dea ce ea azi sme

œ œ œ ˙ œF m Bbm Ab F m C 7

riţi o, Doam ne, Ca

˙ œ ˙ œEb Ab Bbm

al tă da tă

œ œ .˙C C 7 F m

noi ve nim,- - - - - - - -

& bbbb
13

œ
C 7

Să

.œ jœ œ ˙ œ
Eb F m Db C 7

prea mă rim a

œ œ ˙n œ
U
œ

F m Eb7 C 7 F m

Ta lu cra re, Prin

˙ œ ˙ œ
Db Eb7 F m Bbm

cânt şi ver suri

rit.œ œ w
Db C 7 F m

s-o ves tim.- - - - - -

 C-0761 Îti multumim iubit Părinte (Amintiri binecuvântate)
(Jubileu 90 ani Cultul Penticostal) Muzica: Emil OnofreiText: C.V.Roske

1. Îţi mulţumim, iubit Părinte,                    Copiii mici, de altădată                    8. Aşa trăiam atuncea, Doamne,
Că până azi ne-ai ajutat,                              Sunt astăzi taţi cu pruncii lor.          Azi, parcă multe-au încetat
Că mâna Ta ce-a fost întinsă                       Bunici sau mame, cu familii,           Tu eşti mereu, mereu Acelaşi.
Mereu ne-a binecuvântat.                            Formând un mare, sfânt popor.        Noi, oare, să ne fi schimbat?
    De-aceea azi, smeriţi, o, Doamne,    5. Avut-am multe binefaceri                     O, Doamne, mare Ţi-e puterea
    Ca altădată noi venim                        Dar nici scutiţi de încercări                      În ceruri sus, şi pe Pământ!
    Să preamărim a Ta lucrare                N-am fost, şi, totuşi, noi le spunem          Revarsă şi-azi ca altădată
    Prin cânt şi versuri s-o vestim.          C-au fost doar... binecuvântări.                Şi umple-ne cu Duhul Sfânt!
2. Coboară azi, prea bun Isuse,                    Atunci, o, Doamne, eram gata    9.Redă-ne râvna de atuncea
Ca să rămâi cu noi, mereu                            Orice în schimb să-Ţi dăruim     Tot ce-a fost bun coboară iar,
Dorim să luminezi Tu calea                         Averea, timpul, trupul nostru,     Fă inimile să tresalte
Căci drumul vieţii este greu.                        Chiar viaţa noastră s-o jertfim!    De-a mântuirii Tale har.
    Prezenţa Ta şi-n astă vreme            6. Nimic, ah, nu era în stare                      Revarsă binecuvântarea
    În adunare s-o simţim.                    Să-mpiedice lucrarea Ta                            Şi dă vieţii noastre rost,
    Cu Tine să începem, Doamne,        Şi omul prins în lucru-Ţi, Doamne,          Dă dragoste, dă bucurie
    Şi tot cu Tine să sfârşim.                Uita chiar şi de viaţa sa.                            Şi fă-ne iarăşi cum am fost!
3. Trecut-au ani de când din lume                Cuvântul Tău cu bucurie          10.Atunci mireasa Ta slăvită
Şi din păcat ne-ai dezrobit;                            Întreaga zi îl ascultam              Puţinul timp Te-o aştepta
Am fost spălaţi în al Tău sânge                    Şi multe zile-n săptămână         Curată şi neprihănită
Şi haina vieţii ne-ai albit.                              Spre adunare ne grăbeam.         Pe nori Te va întâmpina!
    În clipa aceasta, sfinte Tată,            7. În rugăciune, ceasuri multe,                Îţi mulţumim, iubit Părinte,
    Cu gândul nostru spre trecut            Cântările nu conteneau                           Că până azi ne-ai ajutat,
    Avem în faţă multe nume                În casele de stăruinţă                               Că mâna Ta ce-a fost întinsă
    Din cei ce astăzi nu mai sunt.          Fraţi şi surori cu drag veneau.                 Mereu ne-a binecuvântat.
4. De pioneri sfinţi ai credinţei,                    Vorbeam doar despre lucruri sfinte, Coda:Prezenţa Ta şi-n astă vreme
Cuvântul sfânt ce-au predicat                       Că dragostea dintâi aveam.                         În adunare s-o simţim.
Vestindu-Te pe Tine, Doamne,                    Iubirea ne era podoabă                               Cu Tine să începem, Doamne,
Până ce viaţa şi-au gătat.                              Şi mai puţin de ea vorbeam.                       Şi doar cu Tine să sfârşim!      
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