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PDC-238 Eu am găsit, da, am găsit  (Ce prieten bun!)
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George C. Stebbins

1    Eu am găsit, da, am găsit nespusa Ta iubire,
Sunt izbăvit, sunt mântuit, nespusă fericire.
Un rob am fost, dar liberat, de-acum nu voi 
        mai plânge,
Orice păcat mi l-a spălat Isus cu scumpu-i sânge.

2    Slăvit să fie Dumnezeu; Isus şi azi trăieşte!
Mântuitorul meu iubit pe mine mă iubeşte!
A sfărâmat un jug de fier, da, jugul nedreptăţii,
Şi datu-mi-a un jug uşor: al păcii şi dreptăţii!

3    Iubindu-mă, El m-a căutat, şi m-a găsit departe,
Umblând în făr'delegi, rodind rod groaznic 
       către moarte!
Cu-al Său Cuvânt  m-a ridicat, din                
       groap'adânc'mă scoase,
Şi drumul strâmt mi-l arătă, al crucii glorioase.

4    Cum, dar, să nu-L cânt pe Isus, slăvitul 
        nostru rege,
Ce zi cu zi, din lume, azi ostaşi sfinţi Şi-alege!
Şi cum să nu mă rog mereu, să binecuvânteze
Pe cei ce viaţa Lui şi-o dau, şi'n El vor să'nvieze!

Allegretto

1    Ce Preiten bun eu am găsit! El m-a iubit întruna!
Şi-n legătura dragostei mi-a împletit cununa!
Mi-a pus în jurul inimii inelul jertfei Sale,
Eu sunr al Lui şi El al meu acum şi-n totdeauna!

2    Ce Preiten bun eu am găsit! Mai bun ca ori şi cine,
Ce-avea mai scump, chiar viaţa şi-a dat-o 
      pentru mine!
Eu n-am nnimic, nimic al meu, sunt doar al 
        Lui de-acuma!
Puterea, viaţa, toate sunt a Lui pe totdeauna.

3    Ce Preiten bun eu am găsit! Toată puterea are,
El mă păzeşte de-orice răucu mâna Lui cea tare,
Departe străluceşte sus, în glorie cununa,
Lucrez acum ca să câştig, un cer pe totdeauna.

4    Ce Preiten bun eu am găsit Aşa de blând şi dulce!
E înţelept sfătuitor, El paşii mi-i conduce.
În mâna Lui eu stau păzit, şi fericit întruna,
Nu mă despart de El căci sunt al Lui pe totdeauna!


