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Aprecieri pentru această carte

„Îi sunt profund recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că a 
pus cântece în inimile noastre și versuri pe buzele noastre care să 
exprime tot ce este mai profund în noi. «Zece mii de motive» este 
fără îndoială un cântec trimis din cer. Cel mai mult îmi place că îmi 
amintește în fiecare zi de faptul că am motive nenumărate ca să Îl 
laud pe Dumnezeul nostru măreț. Poveștile adunate de Matt și care 
au fost influențate de acest cântec sunt extrem de frumoase și la fel 
de puternice. Oricum, această carte nu va avea niciodată suficiente 
pagini ca să descrie tot ce a făcut Dumnezeu prin acest refren simplu, 
dar atât de profund și prin cele trei strofe. Cred din toată inima că 
acest cântec va avea un ecou de-a lungul generațiilor care vor urma. 
Dumnezeu i-a dat acest cântec lui Matt și lucrarea aceasta pentru că 
a știut că e un om de încredere. Nu îmi pot imagina o onoare mai 
mare!“

Chris Tomlin, lider de închinare și compozitor

Zece mii de motive



„Matt Redman, prietenul meu, are cele mai interesante povești 
legate de «intervențiile lui Dumnezeu». Am încercat de multe ori să 
le redau altora istorisirile lui, subliniind mereu: «Aș vrea să îl auziți 
pe Matt povestind asta – e mult mai interesant.» Așadar, acum aveți 
ocazia să îl auziți chiar pe el. Așterne cuvintele pe pagină la fel de 
frumos precum creează imnuri pentru Biserică.“

sTeven FurTiCk, pastor al Elevation Church și autorul 
unui bestseller de pe lista ziarului New York Times

„Viața e un amestec de dorință și moarte, râsete și pierderi. La un 
moment dat, fiecare dintre noi trecem prin coridoare întunecate fără 
să înțelegem cum am ajuns acolo și nesiguri în ceea ce privește modul 
în care am putea scăpa de acolo. Cântecul «Zece mii de motive» este 
un maraton al credinței care alungă întunericul și îi dă un suflu nou 
celui ostenit – și dincolo de toate, victoria. Această carte plină de 
putere celebrează poveștile unui cântec care a ajuns până la marginile 
pământului. Dacă ți-ai găsit alinarea în aceste versuri, aceste istorisiri 
te vor face să izbucnești încă o dată în laude pline de adorare înaintea 
Dumnezeului nostru măreț.“

louie GiGlio, vorbitor la Passion Conferences 
și pastor al Passion City Church 

„Matt Redman este unul dintre cei mai extraordinari compozitori 
ai generației noastre. «Zece mii de motive» se va cânta și peste o sută 
de ani dacă Isus va zăbovi să vină. Cartea lui Matt, Zece mii de motive, 
te va edifica asemeni imnului care îi dă numele. Aceste mărturii te 
vor face să izbucnești în lacrimi. Nu o vei mai lăsa din mână.“

r. T. kendall, slujitor emerit al 
Westminster Chapel, Londra

„Apreciem în mod deosebit această carte care are în centrul ei unul 
dintre imnurile noastre preferate de închinare și care este scrisă de un 
bărbat pe care mi l-am luat ca model. Nu putem să nu recomandăm 
un material atât de notabil, antrenant și mai ales emoționant.“

rend ColleCTive, trupă de închinare



„Sunt atâtea lucruri pe care le iubim la Matt Redman – inima lui, 
cântecele lui, felul în care ne conduce în închinare. Dar unul dintre 
lucrurile mele preferate când vine vorba despre el este faptul că este 
dispus să ne împărtășească povestea vieții lui, din care putem învăța 
și din care putem să ne însușim câte ceva, arătând întotdeauna spre 
Cristos și declarând întotdeauna credincioșia lui Dumnezeu. Scrie 
cu o autoritate pe care o are doar acela care a umblat cu adevărat 
prin foc și care în tot acest timp a experimentat prezența constantă 
a lui Dumnezeu. Această carte îți va inspira inima și o va determina 
să se apropie mai mult de Cristos, indiferent de împrejurările prin 
care treci.“

darlene ZsCheCh, lider de închinare și autoare
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Dedic această carte soției mele minunate 
 care îmi este și o sursă de inspirație – Beth,  
și copiilor noștri: Maisey, Noah, Rocco, Jackson  
și Levi. Sunt recunoscător pentru aventuri ca cea  
în care ne-a condus acest cântec. Le mulțumesc că  
au făcut ca momentele grele să fie mai ușor de suportat 
și că au adus un plus de bucurie în momentele frumoase. 
Vă iubesc foarte mult. De asemenea, îi mulțumesc  
lui Jonas că este un prieten de excepție și un partener 
fantastic în domeniul compoziției. Ești parte a tuturor 

poveștilor pline de credință din această carte.
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Râul Blanco șerpuiește de obicei prin sudul Texasului ca 
o după-amiază somnoroasă de vară. Însă, din când în când, 
devine furios. Jonathan McComb știe asta mai bine ca oricine. 
Împreună cu familia și prietenii săi avea în plan să petreacă un 
sfârșit de săptămână liniștit cu ocazia Zilei Memoriale. Dar 
râul avea alte planuri.

Alimentat de ploile de primăvară, nivelul râului a crescut 
cu aproape paisprezece metri și, într-o noapte, a măturat totul 
în calea lui. Jonathan a fost avertizat târziu și luat cu totul pe 
nepregătite. Casa în care era a fost smulsă de pe fundația sa 
și purtată de apele înfuriate împreună cu toți cei ce se aflau 
în ea. S-a izbit de poduri și copaci, desfăcându-se în bucăți. 
În doar câteva minute, toți cei ce se aflau înăuntru se agățau 
cu disperare de o singură saltea. Unul câte unul, Jonathan și-a 
văzut prietenii, soția și copiii pierzând lupta cu apele.

CUVÂNT-ÎNAINTE
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Până când Jonathan a reușit să se agațe de crengile unui 
copac și să ajungă la țărm, a trecut prin momente greu de 
descris în cuvinte. Câteva zile mai târziu, era într-o biserică 
arhiplină plângându-și soția și cei doi copii. Printre cântecele 
alese de el pentru ceremonie a fost și „Zece mii de motive“ al 
lui Matt Redman.

Povestea lui Jonathan este doar una dintre sutele de 
povești de până acum și dintre miile care vor urma. Imnul 
acesta va conduce oamenii în închinare generații întregi 
până la revenirea Mântuitorului nostru. Motivul e simplu – 
gratitudinea în mijlocul suferinței este cel mai sigur remediu. 
Nimic, cu siguranță nimic nu poate ridica povara unei inimi 
ca un „Cântă-I suflete-al meu“ venit din inimă. Acesta este 
motivul pentru care cântecul lui Matt va trece proba timpului.

Un alt motiv? Matt însuși. Este cel mai bun și mai blând 
suflet care s-a născut în Anglia vreodată. Nu te mai saturi să 
vorbești cu el. Te face să te simți ca și cum ai fi singurul om de 
pe planetă. Nu se grăbește niciodată. Are întotdeauna răbdare. 
Îi pasă cu adevărat de oamenii care îi ascultă cântecele.

I-a păsat și de Jonathan. Eram cu Matt la un eveniment 
în Madison Square Garden în New York. Concertul era 
gata și eu îl conduceam pe Jonathan pe coridoarele arenei în 
zumzetul mulțimii. Jonathan venise cu avionul tocmai din 
Texas cu speranța că îl va auzi pe Matt și îi va putea mulțumi 
pentru cântec. Stăteam la câțiva metri distanță și îl priveam pe 
cowboy-ul zvelt din Texas împărtășindu-i povestea britanicului 
blând. Ochii lui Matt s-au mărit, apoi s-au încețoșat deodată 
în timp ce îl asculta pe Jonathan descriind potopul, pierderea 
suferită și înmormântarea.
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Era vorba de încă o viață atinsă de acest cântec.
Cartea pe care o ai în mână conține un colaj de astfel de 

întâmplări. În timp ce le citești, fii mulțumitor pentru acest 
cântec, pentru compozitorul său și, mai presus de toate, fii 
recunoscător Celui ce l-a inspirat.

Max Lucado
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Craig – ești un adevărat artizan. Sunt fascinat de felul în 
care te lupți cu cuvintele ca să spui fiecare poveste în cel mai 
bun mod posibil. Sunt încântat de faptul că doi foști colegi de 
școală au reușit să facă acest lucru după atât de mulți ani.

Kyle și echipa de la David Cook – vă mulțumesc pentru 
că ați reușit să faceți în așa fel încât acest proiect să devină 
realizabil și pentru parteneriatul nostru extraordinar.

Îi mulțumesc mult generosului meu prieten, Max Lucado, 
pentru cuvântul-înainte. Inima ta de pastor iese întotdeauna la 
suprafață.

De asemenea, le datorez mulțumiri numeroșilor închinători 
care sunt o inspirație pentru mine și care și-au spus poveștile 
în această carte. Sunt fericit că „Zece mii de motive“ a devenit 
pentru voi vehicolul care v-a ajutat să vă revărsați inimile în 
închinare înaintea lui Cristos.

MULȚUMIRI





Cântă-I, suflete-al meu,
Suflete-al meu,

Înalță-I numele!
Cântă-I și mai aprins

Regelui
El este drept și sfânt!
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Compozitorii iubesc momentul. În evoluția unui cântec, 
momentul este punctul acela în care totul începe să prindă 
contur. Secunda în care emoții de neînțeles până atunci sunt în 
sfârșit descifrate, clipa în care cântecul umple tăcerea așa cum 
nu a mai făcut-o niciodată. Ai senzația că oasele uscate încep 
să se adune și cântecul primește suflare de viață.

Uneori drumul până la acel moment necesită timp, trudă și 
luptă – te lupți să transmiți un mesaj căutând cea mai bună 
formă pentru acel cântec. Alteori e mai ușor – o sclipire 
surprinzătoare de inspirație care apare în cel mai neașteptat 
mod. Indiferent dacă este vorba de un efort susținut sau de 
o revelație, compozitorii sunt mereu în așteptare, sperând ca 
momentul acela să sosească din clipă în clipă.

Cântecul „Zece mii de motive“ s-a născut într-o noapte 
târzie. Eram împreună cu prietenul meu Jonas în sudul Angliei, 

MOMENTUL
Prolog
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încercând fără succes să compunem ceva și ziua se apropia de 
sfârșit. Cântecul acesta a apărut fără nicio urmă de frământare. 
Nașterea lui are o frumusețe aparte tocmai din cauza simplității 
ei – o situație simplă cu „patru acorduri și-un adevăr“.

Rememorând momentele de care am avut parte, pot spune că 
acela chiar a fost unul reușit.

Povestea lui însă nu se încheie aici. Oricât de plăcut este 
să compui un cântec simplu în orele târzii ale nopții, nu poți 
să anticipezi ce se va alege de el sau cât de departe va ajunge. 
Acum îmi dau seama că „Zece mii de motive“ a ajuns mai 
departe decât oricare alt cântec la compunerea căruia am luat 
parte.

Am cântat cu bucurie acest cântec în foarte multe locuri: în 
spații cu renume mondial ca Studiourile Abbey Road, Madison 
Square Garden sau Red Rocks, dar și în clădiri istorice ca Royal 
Albert Hall și Catedrala Canterbury.

A fost o ocazie extraordinară să cânt acest cântec în Times 
Square alături de cunoscutul evanghelist Luis Palau. Aveam 
doar zece ani când mi-am dăruit viața lui Cristos la un eveniment 
la care Luis era vorbitor și care a avut loc pe un stadion de 
fotbal din Londra. Nu am visat atunci că după treizeci de ani 
voi sta alături de el pe scena din inima orașului New York, 
cântând acest cântec și având privilegiul de a-l prezenta pe 
Luis mulțimii. A fost unul din momentele mele preferate de 
închinare: cântam alături de omul care m-a condus la Cristos, 
chiar în mijlocul luminilor faimosului oraș New York.

La cealaltă extremă se află toate acele momente intime 
în care m-am închinat prin acest cântec departe de lumini și 
mulțime. Am stat de curând împreună cu doi prieteni apropiați 


