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În prezența Lui
Am ales să limitez cartea aceasta la 101 devoționale profetice.
Intenția mea este să continui aceste devoționale cu alte volume în
anii următori. Prin fiecare devoțional m-am străduit să transmit
un mesaj care să devină pentru tine o experiență unică, cât se
poate de complexă.
Fiecare devoțional are următoarele elemente:
(1) titlu,
(2) mesajul profetic,
(3) referințele biblice ale mesajului,
(4) un verset biblic motivator,
(5) o întrebare deschisă,
(6) un citat contextualizat, și
(7) o provocare care să te ajute să duci experiența mai departe.

#

Titlurile le-am propus cu intenția de a deveni
ele însele un mesaj, care să inspire, să încurajeze, să
provoace, să fie memorabile, atractive și surprinzătoare.
Cu siguranță nu am reușit să ating toate aceste dorințe,
însă m-am străduit să le fac să fie utile pentru tine.
Devoționalele profetice sunt cuvinte de încurajare,
sfătuire și mângâiere (1 Corinteni 14.3) scrise la
persoana I, iar cel care vorbește este Dumnezeu Tatăl.
Mesajele au fost construite pe baza Scripturii în timpul
meu de părtășie cu Dumnezeu. Fiecare mesaj poate fi
citit individual, însă se poate urmări și un fir roșu pe
care îmi doresc să-l recunoști, legat de tema prezenței
lui Dumnezeu și a schimbării pe care o realizează Duhul
Sfânt în viața noastră.

Prefață
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După fiecare text vei găsi referințele biblice ale
ideilor cuprinse în devoțional. Dacă citești aceste
versete vei regăsi mesajul redat în devoțional. Versetele
acestea sunt de fapt o provocare, nu o justificare. Citește
pasajele indicate și construiește-ți propriul mesaj.
Dumnezeu poate să adauge mai mult și mai specific
mesajului cuprins în devoțional. Acesta este caracterul
profeției, să deschidă o problemă, nu să o închidă, și să
te invite la explorare.

,

După fiecare mesaj este indicat un verset biblic (sau
o parte dintr-un verset) pe care să-l citești așa cum este
scris și pe care îți sugerez să-l memorezi sau cel puțin
să te străduiești să îl adâncești în duhul minții tale.
Așa că, te îndemn să îl citești de mai multe ori, să îl
repeți cu voce tare și să îl aplici cu credință. Eu cred că
orice mesaj dezvoltat pe baza Scripturii nu poate egala
puterea Cuvântului în sine. Însă, ceea ce te schimbă nu
este Cuvântul, ci Cuvântul pe care îl crezi. În viața ta au
putere nu versetele biblice pe care le cunoști, ci acelea
pe care le crezi și le faci vii pentru tine, acel Cuvânt pe
care îl întrupezi.
De obicei, versetele biblice sunt părțile dintr-un
devoțional care nu se citesc sau peste care se trece
fugitiv. Fiecare verset l-am ales cu atenție. În general
este vorba de o promisiune biblică specifică. Am ales, în
același timp, versete care să surprindă și să sumarizeze
mesajul devoționalului profetic. Cu toții avem nevoie de
un cuvânt biblic specific și proaspăt. Am considerat că
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În prezența Lui
este potrivit să modific un pic textele pentru a se potrivi
cititorului individual. Am scurtat versetele, am eliminat
cuvintele de legătură sau tranziție, am schimbat pluralul
cu singularul și am eliminat localismele, fără să modific
sau să deviez sensul.
Am folosit toate versiunile românești ale Bibliei la
care am avut acces. (Îi mulțumesc lui Miodrag Recheşan,
autorul programului RoBible – biblia.pentruviata.ro –
care a făcut posibil acest lucru prin munca sa.) Orice
verset biblic comparat în mai multe versiuni ale Bibliei
capătă o expresie mult mai interesantă și mai atractivă.
Acolo unde am găsit cu cale că este mai potrivită o
altă variantă decât versiunea Cornilescu, am citat acea
versiune. Exercițiul acesta ți-l propun și ție, să compari
traducerile Bibliei ca să capeți o perspectivă îmbogățită.
În felul acesta doresc să îmi exprim respectul față de
orice traducere a Bibliei în limba Română.

?

Prefață

Deja am explicat rolul întrebării în introducerea de
la această prefață, însă îmi doresc ca după ce parcurgi
acest devoțional profetic să te cunoști mai bine, iar
această cunoaștere să îți folosească. Întrebările care
însoțesc mesajele sunt întrebări deschise. Nu sunt
întrebări retorice sau doar de simplă meditație. La
fiecare dintre întrebări poți folosi agenda personală
și poți răspunde. De asemenea, poți folosi întrebările
ca să dezvolți o discuție în grupul tău mic de prieteni
sau să dezvolți un jurnal personal care să conțină
răspunsurile la explorarea pe care ți-o deschid aceste
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întrebări. Abordarea onestă și liberă a acestor întrebări
te poate ajuta într-un mod real. Cu toții fugim de
întrebările esențiale care ne obligă să ne gândim viața,
dar faptul că ai această carte în mână îți spune că este
timpul să abordezi și acele probleme pe care le-ai evitat
uneori. Chiar dacă faci acest exercițiu în jurnalul tău, fă
din când în când exercițiul împreună cu altcineva. Nu
răspunde doar în minte. Mintea lucrează mult mai bine
când pui pe hârtie ceea ce gândești sau îți verbalizezi
gândurile. Obligă-te, în felul acesta, să fii logic și atent
cu detalii peste care ești tentat să treci rapid mai
departe. Din astfel de exerciții se dezvoltă adevăratele
schimbări interioare.
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Citatele sunt culese de mine de-a lungul anilor în
caietele mele de notițe. La unele am pierdut autorul,
sau autorul este anonim, iar cele mai multe sunt
sintetizări ale textelor scrise de mine. Nu spun asta ca
să impresionez, însă multora ne plac citatele, iar cele pe
care le-am simțit cele mai potrivite sunt cele cu care
am lucrat la un moment dat, fie în predicile mele, fie
în textele pe care le-am scris. Sper să vă placă și să vă
folosească. În cazul citatelor, nu am păstrat locul lor
fix în structura devoționalului. Uneori mi s-a părut
potrivit că trebuie să fie imediat după versetul biblic,
alteori după întrebare și uneori la final. Sper ca în felul
acesta să apară o țesătură mai plăcută a devoționalului.

Prefață
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Există și o parte activă a devoționalului. Fiecare
mesaj se încheie cu o provocare la acțiune. Mingea
rămâne la tine. Te prinzi în joc sau nu? Îți garantez
că o să îți placă. Nu trece rapid mai departe. Notează
în agenda ta provocarea și propune-ți să o realizezi.
Acceptă provocarea. Depășește banalul. Unele lucruri
sunt ușor de făcut, altele mai greu, dar vei avea ceva de
făcut pentru următoarea perioadă, iar viața ta va deveni
interesantă. Creștinismul trebuie să devină practic,
iar exercițiile pe care le propune fiecare provocare te
fac să ieși puțin câte puțin din zona de confort și să te
obișnuiești cu natura de creștin activ și dinamic. Asta
va deveni un stil de viață și îi vei influența și pe alții.
Unele dintre provocări ți se adresează doar ție,
însă în cazul altora te sfătuiesc să faci echipă cu cineva
apropiat. Vei fi mai motivat și mai creativ, iar bucuria va
fi mai mare. Unele provocări înseamnă să formezi un
număr de telefon și gata, altele să te ridici de pe scaun
și să faci o anumită activitate, altele, însă, implică ceva
mai mult. Unele provocări sunt doar pentru o zi, altele
necesită mai multe zile pentru a fi împlinite. Toate pot
fi realizate cu un efort relativ minim, cu puțin curaj și
dorință de aventură, însă ideea nu este doar să faci ceva
și să scapi, ci să prinzi spiritul practic al Bibliei și al
creștinismului care îți poate aduce o bucurie pe care nu ai
experimentat-o probabil niciodată sau de mult, de prea
mult timp. Nu te grăbi să le bifezi, bucură-te de fiecare
nouă experiență în această călătorie. Prinde bucuria și
împărtășește cu cineva experiențele acumulate.

Prefață
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O călătorie care te
transformă

Vino în prezența Mea cu un duh învățabil și cu o dorință
sinceră de a fi schimbat. Umblarea în apropiere de Mine însemnă
o viață plină de prospețime și noutate în fiecare zi. Nu te abate pe
căi neumblate în această zi. Fugi de ispite și caută fața Mea cu o
minte deschisă, știind că această călătorie a închinării implică
transformare prin înnoirea minții tale.
În timp ce îți focalizezi gândurile pe Mine, vei fi tot mai
conștient că sunt pe deplin atent la ființa ta și la detaliile vieții
tale. Te privesc cu drag și Îmi găsesc plăcere în ființa ta. Purtarea
Mea de grijă este profundă și neclintită.
Te cunosc și te înțeleg perfect. Gândurile Mele cu privire la
tine sunt pline de o dragoste veșnică. Știi ce planuri am cu privire
la tine, planuri să îți dau un viitor și un sfârșit așteptat situației
actuale din viața ta.
Dedică-te acestei aventuri împreună cu Mine pentru a
pătrunde adânc în prezența Mea.
Romani 12:2; Ieremia 29:11

,
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Eu cunosc gândurile pe care le am faţă de tine,
spune Domnul, gânduri de pace şi nu de răutate,
pentru a îți da un sfârșit așteptat.
(Ieremia 29:11 – BTF –[e])

Valentin Dedu

?

Care au fost lucrurile pe care le-ai învățat în călătoria ta
spirituală în ultimul an?



Împărtășește cu un prieten drag principiile pe care le-ai
învățat de la Dumnezeu în ultimul an și fii gata să înveți
și din experiența lui.



Omul fără Dumnezeu vine de niciunde și merge
către nicăieri.
(Petre Țuțea)

În prezența Lui
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Nu te grăbi
în prezența Lui

În timp ce petreci timp cu Mine, gândurile tale tind să se
ducă la treburile pe care le ai azi de făcut și la problemele care te
preocupă.
Adună-ți gândurile și concentrează-te asupra Mea. Vei fi
împrospătat, încurajat și inspirat. Lasă ca lumina prezenței Mele
să vină peste Tine. Timpul pe care îl petreci cu Mine te pregătește
pentru provocările zilei de azi. Acest mic sacrificiu pe care îl faci,
Îmi face plăcere și ție îți face bine. Te întărește și te duce pe culmi
mai înalte. Nu te grăbi în prezența Mea. Așteaptă și învață să Îmi
auzi glasul. Rezistă urgențelor care solicită atenția și concentrarea
ta. Sunt multe lucruri care trebuie făcute, dar sunt și altele care
nu trebuie lăsate nefăcute. Ai ales partea cea bună care nu ți se
va lua.
Psalmul 4:6; Luca 10:42

,
?
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În prezența Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta
sunt desfătări veșnice!
(Psalmul 16:11 - NTR)

Cum îţi dovedești că prezența lui Dumnezeu este mai
importantă pentru tine decât activitățile zilnice?

Valentin Dedu



Fă-ți un jurnal în care să scrii câteva lucruri:
»» Ceea ce îți vorbește Dumnezeu (vise, profeții, versete
biblice).
»» Gânduri și idei de ale tale care crezi că merită notate.
»» Momente cheie din viața ta.
»» Evenimente speciale la care ai participat - o impresie.
»» Persoane pe care le-ai întâlnit, iar întâlnirea cu ele
te-a marcat într-un anumit fel.
»» Sentimente de ale tale. Unele trăiri nu le ai decât
odată în viață.
»» Citate și note care te inspiră.

Nu trebuie notat totul, dar unele lucruri merită
însemnate. Criteriul ar trebui să fie acesta. Aș vrea și
aș putea citi asta peste ani? Merită să păstrez această
amintire? Nu numai ceea ce este pozitiv trebuie notat,
ci și ceea ce este dureros. Din toate, puneți întrebarea
de fiecare dată: Ce aș putea învăța din asta? În toate
însemnările tale încearcă să scrii o poveste, nu numai
o simplă notă.



Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este prezentul
din trecut, prezentul din prezent și prezentul din
viitor.
(Augustin)

În prezența Lui
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Fiecare om trăiește la
nivelul credinței lui

Vino în prezența Mea cu așteptări mari știind că puterea Mea
este fără limite. Singurelele limite sunt date de credința ta. Sunt
capabil să fac mai mult decât îți imaginezi. Crede în Mine și toate
lucrurile sunt posibile. Cere-i Duhului Sfânt să te călăuzească,
astfel încât să fii umplut cu cuvinte pline de laudă pentru Mine.
Citește Cuvântul Meu ca să îți întărești credința.
Nu te descuraja pentru că multe dintre rugăciunile tale
încă își așteaptă răspunsul. Continuă să te rogi. Timpul este un
învățător al vieții care își face lucrarea în cel mai ascuns mod.
În felul acesta înveți să aștepți în prezența Mea. Încrede-te în
Mine în timp ce treci prin întunericul nopții. Cu cât mai grea este
situația prin care treci cu atât ești mai aproape să vezi puterea și
slava Mea.
Nu lăsa greutățile vieții să te facă să te îngrijorezi. Încearcă
să le vezi ca pe o așezare în scenă a intervenției Mele glorioase.
Uită-te cu o minte deschisă la toate lucrurile pe care le fac în viața
ta.

Marcu 9:23; Efeseni 3:20; Romani 10:10
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Gloria să-I fie adusă lui Dumnezeu, cel care prin
măreața Sa putere care acționează în noi este în
stare să facă nespus mai mult decât am cuteza noi
vreodată să cerem sau să visăm măcar – infinit
mai presus de cele mai înalte rugăciuni, dorințe,
gânduri sau speranțe ale noastre.
(Efeseni 3:20 - NTIT)

Ce I-ai cere lui Dumnezeu dacă ai ști că te ascultă?

Găsește și scrie cinci promisiuni biblice care te
încurajează cel mai mult în această perioadă.
Printează-le și postează-le în locuri vizibile din casa ta,
astfel încât să le vezi zilnic. Poți faci un tablou sau mici
carduri pe care să le porți cu tine. Roagă-te și acționează
pe baza lor timp de trei luni.
Credința e un fapt nu o fantezie, o faptă nu o
intenție, o decizie nu o dezbatere, un angajament
nu un argument.

În prezența Lui
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Ascultarea se învață
prin suferință

Fiecare zi pe care o trăiești este o binecuvântare. Prin toate
experiențele vieții, Eu te pregătesc să devii tot mai asemănător
Mie. Eu am slujit pe acest pământ cu dedicare și sacrificiu, dar
mai ales în ascultare de Tatăl. Am învățat să ascult prin suferință.
Nu disprețui suferința din viața ta. Ea îți modelează
caracterul și te face mai sensibil la nevoile celor dragi ție, celor pe
care îi cunoști și celor pe care îi voi aduce în calea ta. În același
timp, suferința te face mai atent la glasul Meu. Știu că dorești să
scapi din aceste strânsori ale vieții și să te scot la loc larg, însă ai
puțină răbdare. Vei vedea lucrarea Mea tainică într-un mod în
care nu te aștepți.

Galateni 2:20; Ioan 4:34; Evrei 5:8

,
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Cu toate că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, El a
trebuit să învețe din experiență ce înseamnă să
asculți, atunci când ascultarea însemna suferință.
(Evrei 5:8 - NTIT)

Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat în perioade de
suferință?

Valentin Dedu





Găsește o persoană care trece prin aceleași greutăți
prin care tu ai trecut deja și încearcă să fii o încurajare
pentru ea. Invită-o la un ceai cald sau o cafea și povestiți
despre Dumnezeul oricărei mângâieri. Dacă simți
că trebuie să faci mai mult, fă, dar cu tact și eleganță,
fără să faci din gestul tău evenimentul anului. Tu ai
nevoie de exerciții de încurajare care să devină un stil
de viață natural, iar persoana care primește gestul tău
nu trebuie să se simtă lezată de bunătatea ta. De fapt,
nu este vorba despre bunătatea ta, ci despre bunătatea
Domnului.

Dumnezeu ne vrea toată inima, deşi o vrea frântă.

În prezența Lui
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Dumnezeu potrivește
piesele în puzzle-ul
vieții tale

De multe ori te rogi cu inima strânsă, simțind amenințările
încercărilor vieții în sufletul tău. Îmi ceri protecție și ajutor și
vrei să vezi cum intervin. Dar Eu lucrez în spatele scenei. Tu știi
asta. Ți se pare că întârzii și că rugăciunea ta este rostită în vânt.
Eu intervin la momentul potrivit.
Te uiți la detaliile mici ale vieții tale, dar pierzi privirea de
ansamblu. Pe aceasta numai Eu o am și în planul Meu totul se
potrivește. Vei vedea cum fiecare piesă din puzzle se potrivește
la locul ei la un moment dat. Încrede-te în providența Mea. Eu
doresc să îți conduc viața și să îți umplu sufletul de bucurie.
Întărește-ți inima și laudele Mele să fie pe buzele tale, pentru
că Eu te voi izbăvi.

Psalmul 57; Eclesiastul 5:20

,

Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este
tare.
(Psalmul 57:7 - VDC)
Inima mea este pregătită, Dumnezeule, inima mea
este pregătită!
(Psalmul 57:7 - NTR)
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Gândește-te la o situație în care Dumnezeu a transformat
lucrurile negative în lucruri pozitive. Ai un exemplu
personal al transformării realizate de Dumnezeu? Ce
s-a schimbat?



Găsește o modalitatea prin care să inspiri credință unei
persoane. De exemplu, poartă un tricou personalizat cu
un mesaj motivațional.



Ai două alternative, a treia nu există: ori îl chinui tu pe
Satan, ori te chinuie el pe tine.

În prezența Lui
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Momentul Lui este
momentul potrivit

Eu te ascult în ziua necazului și te ocrotesc din pricina
Numelui Meu. Îți trimit ajutor din ceruri și te sprijin trimițând
solii Mei la tine.
Eu îmi găsesc plăcerea în cuvintele tale de mulțumire și în
închinarea ta pusă pe altarul laudei.
Ți-am împlinit dorințele ascunse ale inimi tale. Numai noi
doi am știut ce se ascunde în inima ta și tu nu ai avut curaj să Îmi
ceri, însă Eu te-am surprins cu bunătatea Mea.
Tot ce ți-ai propus ai realizat cu ajutorul Meu. Nu a fost ușor,
dar a fost frumos. Însă mai este mult din călătoria pe care trebuie
să o facem împreună. Vor fi multe alte ocazii în care îți voi arăta
bunătatea și credincioșia Mea și tu vei fi încântat să le descoperi.

Psalmul 20

,

Bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viaţa.
(Psalmul 63:3 - VDC)
Bunătatea Ta este mai bună decât viaţa.
(Psalmul 63:3 - GBV)
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Ai fost vreodată surprins de Dumnezeu?



Fă o surpriză plăcută cuiva drag.



Avraam a câștigat suflete în casa lui. Lot nu a câștigat
pe nimeni. În timp ce tu îţi pierzi timpul, alţii îşi pierd
viaţa.

În prezența Lui
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Epilog
Vreau să îți mulțumesc că ai cumpărat această carte și ai citit
din ea. Dacă ți-a folosit și ai fost binecuvântat, mi-ar plăcea să
faci unul din următoarele lucruri:
»» Scrie-mi un feedback la adresa
valentin.dedu@gmail.com.
»» Recomandă cartea unui prieten apropiat.
»» Oferă un exemplar cadou unei persoane căreia crezi
că i-ar folosi.
»» Recomandă cartea prietenilor tăi pe Facebook.
»» Recomandă unui prieten să se înscrie la devoțional
profetic de pe site-ul www.kingdom-design.org.
»» Abonează-te la blogul meu
(valentindedu.wordpress.com)
și vei primi actualizările pe adresa ta de e-mail.
»» Fă o recenzie scurtă a cărții sau citează pasaje din
carte și postează-le pe blogul tău.

Îți mulțumesc anticipat pentru efortul tău de a da mai departe
vestea și mă rog ca aventura ta în prezența Lui să continue, iar
semințele profetice să își aducă roadele în viața ta și în viața celor
dragi ție.

Resurse

Editura Kingdom Design

Descoperă-ți darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu
Autori: Don și Katie Fortune
Format: 20/14,5 cm
Nr. pagini: 280
Preț: 30 lei
Îndrăznește să visezi. Eseuri motivaționale pentru
depășirea limitelor.
Autor: Valentin Dedu
Format: 20/13,5 cm
Nr. pagini: 292
Preț: 25 lei
Păcatul omiterii. Cum să lupți cu păcatul lumii noastre?
Autor: Valentin Dedu
Format: 20/13 cm
Nr. pagini: 272
Preț: 25 lei

Pentru detalii și comenzi
Telefon:
0356881834
Mobil: 		
0723762411
E-mail:		
kingdomdesigntm@gmail.com
Website:
www.kingdom-design.org
Facebook:
www.facebook.com/kingdomdesigntm

În prezența Lui este o călătorie profetică
pentru creșterea ta spirituală. Cartea conține
101 devoționale profetice însoțite de întrebări
deschise, esențiale pentru înțelegerea de sine în
perspectiva devenirii personale.
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Cine știe, probabil această carte este ceea ce ai avut
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Mărturia lui Isus este
duhul profeției.
(Apocalipsa 19:10)
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