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»Capul Îl avea încununat cu multe diademe« (Apocalipsa 19,12) 
 
   �ti�i foarte bine ce Cap este acesta �i istoria Lui minunat� nu a�i uitat-o. Un Cap, care odinioar� 
se odihnea cu dr�g�l��enie, copil�re�te, la pieptul unei femei! Un Cap, care S-a plecat cu blânde�e 
�i de bun� voie sub ascultarea unui tâmplar! Un Cap, care mai târziu a devenit o fântân� a 
plânsului �i a unui izvor de lacrimi (Ieremia 9,1; Evrei 5,7). Un Cap, a c�rui »sudoare I se f�cuse 
ca ni�te pic�turi mari de sânge, care c�deau pe p�mânt« (Luca 22,44). Un Cap, care în cele din 
urm�, în lupta îngrozitoare a mor�ii, r�nit de cununa de spini, a scos strig�tul de disperare al mor�ii: 
»Lama Sabactani?« Un Cap, care dup� aceea a adormit în mormânt; �i – Celui ce a fost mort iar 
acum este viu �i tr�ie�te în vecii vecilor (Apocalipsa 1,18), a Lui s� fie onoarea – un Cap, care a 
înviat din mormânt �i cu ochi str�lucitori de iubire a privit spre femeia care plângea la mormânt. 
Acesta este Capul despre care vorbe�te Ioan în textul nostru. Cine s-ar fi putut gândi, c� un Cap, a 
c�rui fa�� a fost batjocorit� mai mult decât a oric�rui om, un Cap, care a trebuit s� sufere din partea 
furtunilor cerului �i ale p�mântului mai mult decât orice fa�� – acum trebuia încununat cu aceste 
multe diademe, glorificat cu aceste multe cununi împ�r�te�ti! 
   Fra�ii mei, s� v� explice sfântul Ioan singur aceste înf��i��ri minunate. Vai, ochii mei nu au v�zut 
înc� gloria cereasc�, urechea mea nu a auzit înc� cântarea supra p�mântean�, �i eu sunt ca un copil 
mic, care st� pe culmile înalte ale mun�ilor, este cople�it la privirea m�re�iei lor, mut �i uimit. 
Ruga�i-v� pentru mine, ca s� fiu în stare s� spun câteva cuvinte, prin care Duhul Sfânt s� v� 
mângâie inimile; c�ci dac� El nu m� ajut�, sunt cu adev�rat total f�r� ajutor. Stând sub 
binecuvântarea lui divin� vrem s� privim în sus la diademele minunate ale Domnului �i 
Împ�ratului nostru. Diademele pe Capul Mântuitorului nostru sunt de trei feluri. În primul rând 
sunt diademe de Suveran, a c�ror mul�ime împodobe�te Capul Lui. Dup� aceea sunt diademe ale 
victoriei, pe care El le-a câ�tigat în unele b�t�lii îngrozitoare. �i în cele din urm� sunt diademe de 
recuno�tin��, cu care Adunarea Sa �i to�i ai S�i doresc s� împodobeasc� Capul S�u minunat. 
 
 
I. 
   Orice ochi al credin�ei s� str�pung� întunericul �i s� priveasc� la Isus, care ast�zi st� pe tronul 
Tat�lui S�u, �i orice inim� s� se bucure, când vede multele diademe de Suveran pe Capul S�u. În 
primul rând �i înainte de toate pe fruntea Lui str�luce�te diadema Împ�ratului cerurilor. Ai Lui 
sunt îngerii. Heruvimii �i serafimii vestesc f�r� încetare lauda Sa. La un semn al Lui cel mai 
puternic al duhurilor î�i desface aripile cu încântare �i duce porunca Lui pân� la cele mai 
îndep�rtate lumi. El vorbe�te, �i se face. Ascultarea cu bucurie a�teapt� un semn de la El, plin� de 
m�re�ie este guvernarea Lui. Locurile dinaintea Sa sunt pline de duhuri fericite, care tr�iesc din 
zâmbetul Lui, care beau lumin� din ochii Lui �i reflect� în glorie str�lucirea maiest��ii Sale. Niciun 
duh din ceruri nu este a�a de curat, ca s� nu trebuiasc� s� se plece înaintea Lui, niciun înger nu este 
a�a de str�lucitor, ca s� nu trebuiasc� s�-�i acopere înaintea Lui fa�a cu aripile sale, atunci când se 
apropie de El. Da, �i multele suflete mântuite se prostern� încântate înaintea Lui, înconjoar� 
permanent tronul S�u �i cânt�: »Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat« (Apocalipsa 5,12) �i 
»care ne-a sp�lat de p�catele noastre cu sângele S�u« (Apocalipsa 1,5), »s� primeasc� puterea, 
bog��ia, în�elepciunea, t�ria, cinstea, slava �i lauda«, »Celui ce �ade pe scaunul de domnie, �i a 
Mielului s� fie lauda, cinstea, slava �i st�pânirea în vecii vecilor.« (Apocalipsa 5, 12,13) Ar fi 
suficient s� fi împ�rat al cerului! Cei din vechime obi�nuiau s� împart� cerul, p�mântul �i 
împ�r��ia mor�ii în diverse împ�r��ii, �i s� le atribuie conduc�tori diferi�i; �i cu siguran�� cerul ar fi 
suficient pentru un duh nem�rginit. Hristos este Domn peste toate �inuturile Lui nem�surate. El a 
pus pietrele pre�ioase, pe care este cl�dit� cetatea, care are fundament puternic, al c�rei Me�ter �i 
Creator este Dumnezeu (Evrei 11,10); El este lumina acestei cet��i, El este bucuria locuitorilor ei, 
�i este pl�cerea lor s�-I aduc� neîncetat laud� �i onoare. 
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   Dar lâng� aceast� cunun� vede�i o alta. Este diadema de fier a împ�r��iei iadului, c�ci �i acolo 
Hristos are domnia absolut�. Nu numai în gloria încânt�toare a cerului, ci �i în noaptea 
întunecoas�, de nep�truns a iadului st�pâne�te atotputernicia Lui, �i domnia Lui absolut� este 
recunoscut� �i acolo; lan�urile, cu care sunt legate duhurile condamnate, sunt lan�uri ale puterii 
Sale; incandescen�a care îi mistuie este incandescen�a mâniei Lui; razele pârjolitoare, care p�trund 
prin ochii lor �i le fac inima s� tremure, sunt fulgere din ochii Lui ca para focului. Nicio putere a 
iadului nu se poate compara cu El. Chiar �i dracii Îi cunosc puterea. El leag� balaurul cel mare. 
Dac� El îi ofer� o libertate temporar�, El �ine totu�i lan�urile în mâna Sa �i poate s�-l re�in�, pentru 
ca el s� nu mearg� mai departe, decât i se permite. Iadul tremur� înaintea Lui. Chiar �i gemetele 
celor condamna�i sunt numai bocetul adânc spre glorificarea Lui. În timp ce cânt�rile de laud� din 
cer vestesc bun�tatea Lui, plângerile �i oftaturile adânci ale iadului sunt ecoul drept��ii Sale �i al 
victoriei sigure asupra tuturor du�manilor S�i. În felul acesta împ�r��ia Lui este mai înalt� decât 
cel mai înalt cer �i mai adânc� decât iadul. Dar �i p�mântul acesta este o alt� provincie a st�pânirii 
Sale. Oricât de mic� ar fi aceast� împ�r��ie în compara�ie cu celelalte, totu�i de pe acest p�mânt I-a 
r�s�rit probabil mai mult� onoare decât de pe oricare alt �inut al st�pânirii Sale. El domne�te pe 
p�mânt. 
 
   Pe Capul Lui str�luce�te diadema crea�iei. »Toate lucrurile au fost f�cute prin El (prin Cuvântul 
devenit trup); �i nimic din ce a fost f�cut, n-a fost f�cut f�r� El.« (Ioan 1,3). Glasul Lui a vorbit: 
»S� fie lumin�!«, �i a fost lumin�. Prin puterea Lui s-au în�l�at mun�ii, �i prin în�elepciunea Lui 
plutesc norii. El este Creatorul. Dac� v� ridica�i ochii spre sferele înalte �i admira�i acele lumi de 
stele – El le-a f�cut. Ele nu s-au creat prin ele în�ile. El le-a împr��tiat ca pe scântei din plin�tatea 
atotputerniciei Sale; �i ele str�lucesc acolo sus�inute �i purtate de puterea Sa. El a f�cut p�mântul �i 
pe to�i oamenii, care locuiesc pe p�mânt, animalele de pe miile de mun�i �i p�s�rile, care veselesc 
atmosfera cu cântecul lor. A Lui este marea, El a f�cut-o. El a întocmit leviatanul, �i cu toate c� 
acest monstru scormone�te adâncurile, el este totu�i numai o crea�ie a mâinii Sale. 
 
   Unit� cu diadema crea�iei str�luce�te o alt� diadem�, diadema providen�ei Sale, c�ci El sus�ine 
toate lucrurile cu suflarea gurii Lui. Toate s-ar destr�ma în nimic, dac� nu ar fi sus�inute prin 
iradierea permanent� a puterii Sale. P�mântul ar trebui s� se atrofieze, soarele s�-�i piard� lumina, 
din cauza b�trâne�ii, �i natura s� sl�beasc� cu trecerea anilor, dac� Hristos nu le-ar sus�ine 
permanent cu puterea cuvântului S�u. El trimite furtunile, care vuiesc, ale iernii; dar El le leag� 
iar��i �i insufl� aerul prim�verii; El aduce recolta aurie a verii �i bucur� toamna cu binecuvântarea 
Lui. Toate lucrurile cunosc voia Sa. Inima marelui univers bate prin puterea Sa; chiar �i marea se 
întinde �i se retrage prin El. Dac� El �i-ar retrage mâna, s-ar cutremura temeliile p�mântului: 
leg�turile for�ei gravita�ionale se desfac �i stelele cerului cad pe p�mânt, a�a cum un smochin î�i 
arunc� smochinele verzi (Apocalipsa 6,13), �i toate lucrurile ar trebui s� se dezintegreze în pustiul 
nimic. 
 
   Pe Capul lui se odihne�te diadema providen�ei Sale. �i al�turi de ea str�luce�te întreita diadem� 
minunat� a harului. El este Împ�ratul harului; El d�, sau El ia înapoi. Fluviul harului lui 
Dumnezeu izvor��te din tronul S�u; el domne�te ca nem�rginitul D�t�tor de har. El are cheile 
cerului, care deschide, �i nimeni nu închide, care închide �i nimeni nu deschide (Apocalipsa 3,7), 
El cheam�, �i inima împietrit� ascult�; El vrea, �i inimile r�zvr�tite �i pline de mândrie se pleac�; 
c�ci El este Domn peste oameni, �i dac� El vrea s� binecuvânteze, nimeni nu se poate sustrage 
binecuvânt�rii. El este Domnul Bisericii în mijlocul duhurilor ascult�toare; �i El domne�te pentru 
Biserica Sa peste toate popoarele lumii, pentru ca s�-�i adune un popor, pe care niciun om nu-l 
poate num�ra �i care s� se plece înaintea sceptrului dragostei Sale. 
   Aici trebuie s� m� opresc, cople�it de maiestatea Persoanei pe care o privim; eu nu pot s� descriu 
acea frunte, acele diademe str�lucitoare; trebuie s� m� prostern ca un serafim înaintea acelui Cap 
încununat �i s� strig: „Sfânt, sfânt, sfânt e�ti Tu, Doamne, Dumnezeul Sabaot! Cheile cerului, ale 
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mor�ii �i ale iadului atârn� la brâul T�u; Tu e�ti mare �i e�ti sublim, a Ta s� fie gloria din ve�nicie 
în ve�nicie“! 
   �i acum, fra�i scumpi, ce spune�i voi la toate acestea? Nu vi se umple inima deodat� de cu totul 
alte sentimente? Mi se pare, c� aud pe cineva spunând: „Dac� a�a este, dac� Hristos are cu 
adev�rat toate aceste diademe de Împ�rat, pentru ce m� lupt zadarnic împotriva Lui?” Iubi�i 
ascult�tori, probabil sunt printre voi unii care se împotrivesc lui Hristos. Ca �i Saul din Tars, voi 
a�i devenit „extrem de nechibzui�i” (Faptele Apostolilor 26,11) împotriva Lui. So�ia voastr� merge 
la Adunare, iar voi îi interzice�i. V� prigoni�i fiica, pentru c� ea Îl urmeaz� pe Isus. Voi urâ�i chiar 
�i Numele lui Hristos, blestema�i pe robii Lui, batjocori�i Cuvântul Lui. Dac� a�i putea, a�i scuipa 
pe slujitorii Cuvântului Lui �i pe ucenicii Lui i-a�i arde. Dar s� �ti�i, c� voi a�i dus o lupt�, pe care 
cu siguran�� o ve�i pierde. Cine s-a ridicat vreodat� împotriva Lui �i a reu�it? Omule, du-te �i 
lupt�-te cu fulgerul �i prinde în mâna ta tr�snetul, du-te �i înfrâneaz� marea �i lini�te�te valurile �i 
�ine furtunile în mâna ta; �i dac� ai f�cut aceasta, atunci ridic�-�i mâna neputincioas� împotriva 
Împ�ratului împ�ra�ilor. C�ci Acela, care odinioar� a fost r�stignit, este Domnul t�u, �i dac� I te 
împotrive�ti, nu vei reu�i. Vei pieri în r�utatea ta cea mare �i for�a mâniei tale va lovi numai asupra 
capului t�u. Am impresia c� v�d o�tirea du�manilor lui Hristos. Ei se r�scoal�, se sf�tuiesc 
împreun�: »S� le rupem leg�turile �i s� sc�p�m de lan�urile lor!« (Psalmul 2,3). Auzi�i voi, 
împotrivitorilor, acel râs r�sun�tor? Din întunericul tainic, de nep�truns al Locului S�u preasfânt 
Iehova râde de voi. El î�i bate joc de voi. El spune: »Eu am uns pe Împ�ratul Meu pe Sion« 
(Psalmul 2,6). Veni�i, voi du�mani ai lui Hristos, �i sf�râma�i-v�. Veni�i cu puterea voastr� cea mai 
îngrozitoare �i sf�râma�i-v� ca valurile înfuriate, care se lovesc de stânca neclintit�. El domne�te, �i 
El va guverna; �i voi va trebui s� sim�i�i într-o zi puterea Lui. C�ci »în Numele lui Isus trebuie s� 
se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe p�mânt �i de sub p�mânt« (Filipeni 2,10). 
   Un alt gând, plin de o mângâiere dulce, se ofer� duhului meu. Tu, cel care crezi, prive�te ast�zi 
la Capul întreit încununat al lui Hristos, �i bucur�-te. Este providen�a împotriva ta? Oh, corecteaz�-
�i cuvintele de nemul�umire, tu te-ai r�t�cit, Dumnezeu nu a devenit du�manul t�u. Providen�a nu 
este împotriva ta, c�ci Domnul Isus este Împ�rat, el cânt�re�te încercarea �i num�r� furtunile. 
Du�manii t�i se pot ridica, dar ei nu vor avea succes împotriva ta – El îi va pedepsi cu lovituri. 
Treci tu prin foc? Focul este supus lui Hristos. Treci prin talazuri? Nici talazurile nu te vor îneca, 
c�ci iat�, valurile sunt supuse glasului Unsului cel atotputernic. Oriunde ai fi chemat, tu nu vei 
putea merge niciunde, unde nu domne�te dragostea lui Isus. Pred�-te în mâinile Lui! Oricât de 
întunecate ar fi împrejur�rile în care te afli, El î�i poate lumina c�rarea. Dac� te înconjoar� noaptea, 
cu siguran�� El va aduce ziua. Încrede-te numai în El; las� grijile tale mari �i mici în seama mâinii 
Lui atotputernice, �i vei vedea cât de plin� de bun�tate este inima Lui �i cât de puternic� este mâna 
Lui, ca s� te scoat� �i s� te fac� minunat. Pune�i toat� încrederea în El, Împ�ratul tuturor 
împ�ra�ilor. Veni�i to�i �i aduce�i fiecare sarcina voastr� �i pune�i-o la picioarele Lui, �i întoarce�i-
v� înapoi cu strig�te de veselie. Dac� inima v� devine grea, aduce�i-o la El, sceptrul Lui de aur, de 
domnitor, o va u�ura. Dac� grijile voastre sunt mari, spune�i-I Lui plini de încredere; privirea Lui 
iubitoare poate s� le împr��tie, �i prin întunericul gros va str�luci o lumin�, �i voi ve�i vedea fa�a 
Lui �i ve�i vedea c� totul este bine. 
   �tiu, c� nu exist� nicio înv���tur� mai pre�ioas� pentru o inim� de cre�tin, decât aceea despre 
puterea neîngr�dit� a lui Hristos. M� bucur, c� nu exist� întâmplare, c� nimic nu r�mâne pe cont 
propriu, c� Hristos domne�te peste toate. Dac� ar trebui s� m� gândesc, c� în iad ar fi un diavol, 
care nu ar fi supus lui Hristos, atunci m-ar apuca frica, c� el m-ar putea duce la pierzare. Dac� ar 
trebui s� m� gândesc, c� ar fi împrejur�ri pe p�mânt, pe care Hristos nu le supravegheaz�, atunci ar 
trebui s� m� tem, c� aceste împrejur�ri m-ar putea nimici. Da, dac� ar fi un înger în cer, �i el nu ar 
fi un supus al lui Iehova, atunci ar trebui s� m� tem de el. Dar deoarece Hristos este Împ�ratul 
tuturor împ�ra�ilor �i eu sunt fratele Lui s�rman, unul, pe care El îl iube�te, eu arunc toate 
îngrijor�rile mele asupra Lui, c�ci El Însu�i îngrije�te de mine, �i eu m� odihnesc la pieptul Lui �i 
sufletul meu savureaz� siguran�a, încrederea �i pacea deplin�. 
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II. 
   Dar Hristos are �i multe diademe de biruitor. Primele diademe, despre care am vorbit, I se cuvin 
de drept. El este Singurul Fiu n�scut �i Fiul Preaiubit al lui Dumnezeu, �i de aceea El posed� o 
mo�tenire de o bog��ie care nu se poate m�sura. Dar privit ca Fiu al Omului, El a devenit mare 
prin victoriile câ�tigate, �i drepturile Lui �i bra�ul Lui cel sfânt I-au câ�tigat triumful. 
�

   În primul rând Hristos poart� o astfel de diadem�, pentru care m� rog, ca fiecare din voi s-o 
poarte. El poart� diadema unui biruitor al lumii. C�ci a�a vorbe�te El: »Îndr�zni�i, Eu am biruit 
lumea« (Ioan 16,33). V-a�i gândit vreodat�, ce lupt� îngrozitoare cu lumea a trebuit Hristos s� 
înving�? Lumea a vorbit mai întâi. „Vreau s�-L în�bu�i, nimeni nu trebuie s�-L cunoasc�” �i ea a 
aruncat povara s�r�ciei asupra lui Hristos, ca astfel s� fie ap�sat. Dar El a str�lucit în s�r�cia Lui, �i 
c�ma�a Lui f�r� cus�tur� a str�lucit într-o lumin� mai frumoas� decât talarele larg tivite ale 
c�rturarilor. Dup� aceea lumea s-a n�pustit asupra lui cu amenin��rile ei. Odat� L-a dus pe 
marginea unei pr�pastii, ca s�-L arunce în pr�pastie (Luca 4,29); alt� dat� au luat pietre, ca s�-L 
ucid� cu pietre (Ioan 10,31). Dar Acela, pe care s�r�cia nu a putut s�-L duc� în uitare, nici prin 
amenin��ri nu a putut s� fie învins. Dup� aceea lumea a venit cu lingu�irile ei; ea a venit cu fa�a 
prietenoas� �i I-a oferit o cunun�. Au vrut s�-L ia �i s�-L fac� împ�rat; dar a�a cum El a fost 
indiferent de ridurile de pe frun�ile lor încruntate, tot a�a a r�mas insensibil la zâmbetul ei 
lingu�itor. El a respins cununa ei; El nu a venit s� st�pâneasc�, ci ca s� sufere �i s� moar�. 
»Împ�r��ia mea nu este din lumea aceasta«, a spus El, »Dac� ar fi Împ�r��ia Mea din lumea 
aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat« (Ioan 18,36). Nu v-a�i gândit niciodat� cum lumea a ispitit 30 
de ani pe Hristos?  Acea ispitire de c�tre diavolul în pustie nu a fost singura ispitire, pe care El 
avea s� o îndure. Ispite de tot felul �i de cea mai mare intensitate L-au înconjurat; lumea �i-a 
epuizat depozitul de armament �i a inundat pieptul Mântuitorului sfânt �i curat cu toate s�ge�ile ei; 
dar El a fost g�sit cu totul curat, cu totul sfânt. Cu totul deosebit decât p�c�to�ii El a umblat în 
mijlocul lor f�r� s� Se întineze; a mâncat cu ei, f�r� s� se fac� p�rta�i chefurilor lor; a b�ut 
împreun� cu ei �i a r�mas totu�i totdeauna cu mintea clar�; a avut parte de toate lucrurile 
nevinovate, ca �i ei, �i era un Om în lume, dar nu era un Om lumesc. El era în lume, dar El nu era 
din lume; sfânt �i cu toate acestea în mijlocul ei; legat de neamul nostru prin leg�turi strânse �i 
totu�i totdeauna desp�r�it �i deosebit fa�� de fiii oamenilor. Ce a� dori eu mai mult, fra�ii mei 
scumpi, decât ca noi s� putem imita pe Hristos în lupta cu lumea. Dar, vai, lumea câ�tig� de multe 
ori suprema�ia asupra noastr�. Uneori ne l�s�m atra�i de lingu�elile ei, �i alteori tremur�m înaintea 
proastei ei dispozi�ii. N�dejde �i curaj, credincio�i dragi! Asemenea Domnului vostru, fi�i 
adversarii lumii �i birui�i-o, nu v� abate�i, nu tolera�i, ca picioarele voastre vigilente s� fie 
surprinse. Fi�i corec�i în toate ap�s�rile �i constrângerile din partea ei �i nu v� l�sa�i ademeni�i prin 
ispitele ei. A�a a stat Hristos, �i acum o minunat� diadem� împ�r�teasc� de biruitor Îi încununeaz� 
Capul, un trofeu al triumfului asupra tuturor for�elor unite ale lumii. 
 
   O alt� diadem�, pe care Mântuitorul o poart�, este aceea, c� El a biruit p�catul. P�catul a 
fost mai mult decât un joc simplu pentru creaturile de tot felul. P�catul s-a luptat cu îngerii, �i a 
treia parte din stele a c�zut. P�catul a atacat pe Adam cel des�vâr�it �i curând l-a biruit, c�ci el a 
c�zut la primul atac. El a dus o lupt� îngrozitoare cu Domnul nostru Isus, dar el �i-a g�sit St�pânul  
în Domnul. P�catul a venit cu toat� mul�imea lui de ispite, dar Hristos S-a împotrivit �i a biruit. 
P�catul a venit cu groaza lui �i cu blestemul lui. Hristos a îndurat, Hristos a suferit �i în felul acesta 
a distrus puterea lui. El a primit în inim� s�ge�ile otr�vite ale blestemului �i a stins otrava fierbinte 
cu sângele Lui v�rsat. Prin suferin�� Hristos a devenit Domn asupra p�catului. Capul �arpelui vechi 
este sub picioarele Lui. Nu exist� ispit�, de care El s� nu fi avut parte, �i de aceea nu exist� niciun 
p�cat pe care El s� nu-l fi învins. El a învins r�ul în toate formele lui de manifestare �i acum El st� 
ve�nic ca Înving�tor prin suferin�a Lui minunat�. O, fra�i scumpi, cât de minunat� este diadema, pe 
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care El a ob�inut-o, care a îndep�rtat pentru totdeauna p�catul nostru prin jertfirea de Sine. Sufletul 
meu în extaz face ca s�-mi amu�easc� glasul, �i din nou m� prostern înaintea tronului S�u �i ador 
în Duhul pe Garantul meu sângerând, pe Mântuitorul meu suferind. 
 
   Hristos poart� pe Capul S�u înc� o diadem�, diadema mor�ii. El a murit, �i în ora aceea 
îngrozitoare a biruit moartea, a jefuit mormântul, a sf�râmat piatra, care încuia intrarea în pe�tera 
mormântului, a t�iat moartea în buc��i �i a nimicit pe nimicitorul dintotdeauna. Hristos a apucat 
m�dularele din fa�� ale mor�ii �i le-a sf�râmat în praf în mâna Sa. Moartea �i-a întins sceptrul 
asupra tuturor trupurilor oamenilor, dar Hristos a deschis por�ile învierii pentru mântui�ii S�i; �i în 
ziua aceea, când El va pune trâmbi�a pe buze �i va face s� r�sune strig�tul trâmbi�ei pentru înviere, 
se va vedea c� Hristos este singurul Domn peste toate imperiile mor�ii; c�ci a�a cum a înviat 
Domnul, Mântuitorul nostru, tot a�a vor învia to�i ai S�i dup� El. Înc� o dat�: Hristos nu este 
numai Domnul lumii, Împ�ratul peste p�cat �i Suveranul asupra mor�ii, ci El va fi �i Suveranul 
peste Satan �i împ�r��ia sa. El a p��it fa�� în fa�� cu acest du�man de moarte. Lupta a fost 
îngrozitoare, c�ci Lupt�torul nostru înainta� a transpirat pic�turi mari de sânge, care au c�zut pe 
p�mânt; dar El �i-a creat drumul spre victorie prin propriul S�u trup, prin mijlocul luptei de 
moarte a sufletului S�u. Înfior�toare a fost lupta �i agonia. Capul �i mâinile, inima �i picioarele 
erau r�nite, dar Mântuitorul nu S-a dat înapoi. El a sfâ�iat leul adâncului, ca �i cum ar fi fost un 
ied, �i a sf�râmat capul balaurului. Satan a în�epat pe Hristos în c�lcâi, Hristos îns� l-a c�lcat în 
picioare �i i-a strivit capul. Acum Hristos a luat robia roab� (Efeseni 4,8) �i este Domn peste toate 
o�tirile iadului. Minunat� este aceast� victorie! Îngerii repet� cântarea de biruin��, mântui�ii Lui Îi 
cânt�; �i voi, copii ai lui Adam r�scump�ra�i prin sânge, pream�ri�i-L, c�ci El a biruit r�ul �i iadul. 
 
   Dar Hristos mai are �i o alt� diadem�, �i aceasta este diadema biruin�ei asupra omului. 
Dumnezeu a vrut, iubi�i ascult�tori, ca El s� poarte pentru fiecare din voi o astfel de diadem�. Ce 
lupt� grea este, s� lup�i cu inima împietrit� a unui om! Dac� vre�i, ca un om s� fac� r�u, cât de u�or 
îl ve�i duce s� fac� aceasta; dar dac� vre�i s�-l duce�i la bine, cât de aspr� este atunci lupta! Hristos 
a vrut s� cucereasc� inima omului, dar omul nu a vrut s�-L lase. Hristos a încercat în multe feluri 
cu omul; El l-a întristat, dar inima omului era tare �i nu a vrut s� se topeasc�. Moise a venit �i a 
spus: „Domnul meu, vreau s� încerc, s� v�d dac� pot deschide inima omului!” �i el a folosit focul 
�i furtuna �i ciocanul lui Dumnezeu, dar inima nu a vrut nici s� se frâng�, nici s� se îndoaie, �i 
duhul nu a vrut s� deschid� inima pentru Hristos. Atunci a venit Hristos, �i El a spus: „Inim� tare, 
vreau s� te biruiesc; o, tu, suflet de ghia��, vreau s� te topesc.” �i sufletul a zis: „Nu, Isus, m� 
împotrivesc �ie.” Dar Hristos a spus: „Eu o voi face totu�i.” �i într-o anumit� or� a venit la inima 
tare �i a adus crucea cu Sine. „Prive�te, inim� tare”, a spus El, „Eu te iubesc, cu toate c� tu nu M� 
iube�ti, cu toate acestea te iubesc, �i ca dovad�, prive�te aici, Eu vreau s� atârn pe aceast� cruce.” 
�i inima tare a privit, iat�, deodat� oameni s�lbatici au pironit pe Mântuitorul pe cruce. Mâinile I-
au fost str�punse, sufletul Lui a fost sfâ�iat de durerile mor�ii, �i Isus a privit în jos spre inima tare 
�i a spus: „Inim� tare, nu M� po�i tu iubi? Eu te iubesc, Eu te-am salvat de la moarte, �i chiar dac� 
tu M� ur��ti, Eu mor totu�i pentru tine; dac� M� refuzi din nou, Eu vreau totu�i s� te duc la tronul 
meu.” �i inima tare a zis: „O, Isus, nu pot s� mai suport, vin dup� Tine; dragostea Ta m-a biruit, 
vreau s� fiu ve�nic supusul T�u; gânde�te-Te la mine, când vei veni în Împ�r��ia Ta, �i las�-m� s� 
m� num�r printre supu�ii T�i, �i acum �i în ve�nicie.” Ascult�torii mei scumpi, v-a biruit Hristos? 
Spune-�i, este dragostea Lui puternic� pentru voi? A�i fost constrân�i s� renun�a�i la p�cat, atunci 
când dragostea Lui divin� va r�nit? „Eu, p�c�tosul cel mai negru, L-am batjocorit, Biblia Lui am 
l�sat-o în praf; sângele Lui scump l-am c�lcat în picioare, �i cu toate acestea El a murit pentru 
mine �i m-a iubit cu o iubire ve�nic�.” Cu siguran��, aceasta va dus pe genunchi, aceasta a obligat 
duhul vostru s� strige: 
„Iat�, aici sunt, Tu Domn al slavei, 
Du-m� sus la al T�u tron; 
Lacrimi slabe, o dorin�� de copil, 
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Î�i aduc, Tu Fiu de Om; 
Unde e�ti?, unde e�ti?, 
C�ci f�r’ Tin’ sunt lut, nu om.” 
   Dac� a�a stau lucrurile cu tine, atunci te po�i privi ca una din multele diademe, care sunt pe 
Capul Lui. 
 
 
III. 
   Aceasta m� conduce la punctul al treilea, �i aici doresc s� v� rog din toat� inima s� fi�i al�turi de 
mine în rug�ciunile voastre, ca s� fiu înt�rit în sl�biciunea mea, ca s� privim împreun� acest 
subiect. 
   Ast�zi vestesc Cuvântul cu duhul meu cuprins de furtun� �i vijelie. Sunt timpuri când se veste�te 
Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie �i pl�cere �i ai satisfac�ii mari din Cuvânt, dar ast�zi nu pot 
primi nimic pentru mine, chiar dac� pot oferi ceva. Ruga�i-v� pentru mine, pentru ca Cuvântul s� 
fie o binecuvântare pentru mine, pentru ca în sl�biciunea mea s� se descopere puterea lui 
Dumnezeu. 
 
   Punctul al treilea se refer� la diademele mul�umirii. Cu siguran��, dac� avem aceasta înaintea 
ochilor, putem spune: »Pe Capul Lui sunt multe diademe«. În primul rând to�i marii lucr�tori din 
Adunarea lui Dumnezeu atribuie cununile lor lui Hristos. Ce cunun� minunat� va purta Ilie, omul, 
care a venit la Ahab, �i când Ahab i-a zis: »M-ai g�sit, vr�jma�ule?« (1 Împ�ra�i 21,20), l-a 
mustrat în fa�� – omul, care a luat pe prorocii lui Baal �i nu a l�sat s� scape niciunul, ci i-a 
înjunghiat la pârâul Chison (1 Împ�ra�i 18,40). Ce cunun� va purta acela, care a fost r�pit la cer 
într-un car de foc tras de cai de foc (2 Împ�ra�i 2,11)! Mai departe: ce cunun� îi apar�ine lui Daniel, 
care a fost salvat din gura leului – Daniel, prorocul plin de râvn� pentru Dumnezeu! Ce cunun� va 
str�luci pe capul lui Ieremia, care plângea, �i al conving�torului Isaia! Ce cununi vor împodobi 
capetele apostolilor! Ce cunun� minunat� va primi apostolul Pavel, pentru mul�ii ani de slujb�! �i 
apoi, prieteni scumpi, cum va sclipi cununa lui Luther �i cununa lui Calvin; �i ce cunun� pre�ioas� 
va purta Withfield �i to�i acei b�rba�i, care au slujit lui Dumnezeu cu mult curaj �i cu puterea Lui 
au alungat armatele prigonitorilor �i au �inut sus stindardul Evangheliei în timpuri de necaz! Da, 
dar vreau s� v� atrag aten�ia asupra unui lucru. Ilie a fost r�pit la cer, �i unde se va duce el cu acea 
cunun�, care i se va pune pe cap? Iat�, el se duce la tron; acolo se opre�te �i depune cununa jos: 
„Nu mie, Doamne, nu mie, ci Numelui T�u s� fie onoarea!” Privi�i, cum vin profe�ii unul dup� 
altul �i f�r� excep�ie pun cununile lor pe Capul lui Hristos. Privi�i apoi la apostoli �i la marii 
înv���tori din Adunarea lui Dumnezeu: to�i se prostern� �i î�i arunc� cununile la picioarele 
Aceluia, care prin harul S�u i-a f�cut capabili s� înving� �i s� primeasc� cununa vie�ii. 
 
„Cine sunt aceia dinaintea tronului lui Dumnezeu, 
Biruitorii cu cununi de biruin��? 
Îi întreb: „Cum a�i biruit?” 
To�i, ca o singur� gur�, 
Îmi dau vestea bucuriei: 
„Mielului s�-I fie onoare �i m�rire pentru aceasta, 
Moartea Lui a fost biruin�a noastr� 
în lupta înver�unat� �i-n r�zboi, 
Triumf, triumf! 
Mielul de Pa�te, pe lemnul crucii, 
A câ�tigat triumful pentru noi!” 
 
   Dar nu numai marii lucr�tori fac aceasta, ci �i cei care au suferit mult. Ce minunat str�luce�te 
cununa de rubin a sfin�ilor prigoni�i �i martiriza�i. Pe ruguri, pe locul de judecat�, în arenele în 
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lupta cu animalele au biruit pentru Dumnezeu; �i printre cei minuna�i ei sunt dublu minuna�i, cei 
mai frumo�i din ceata celor puternici, care înconjoar� tronul Celui pream�rit. Ce cununi poart� ei! 
Trebuie s� m�rturisesc, c� eu deseori îi invidiez. Este ceva fericit, s�-�i duci via�a în lini�te; dar 
chiar dac� este o fericire, totu�i nu este ceva de laud�. Cu cât mai mult este de laud�, s� mori de 
moartea unui Lauren�iu, care a fost pr�jit pe un gr�tar înro�it, sau str�puns de suli�e s�-�i dai via�a 
sau s�-�i dai duhul cu membrele zdrobite pe scaunul de tortur� sau pe roat�! Ce sfâr�it tragic, din 
pricina lui Hristos s� rezi�ti lini�tit în mijlocul fl�c�rilor �i cu mâinile împreunate s� strigi cu 
bucurie: „Pot totul, pot chiar s�-mi dau trupul s� fie ars din pricina Numelui S�u scump!” Ce 
cununi sunt acelea, pe care le poart� martorii sângelui! Un înger poate s� ro�easc� de ru�ine, dac� 
s-ar gândi cât de mic� este demnitatea lui în compara�ie cu a acelora care s-au în�l�at la cer în care 
de foc. Unde sunt îns� toate aceste cununi? Ele sunt pe Capul lui Hristos. Niciunul din martorii 
sângelui nu-�i poart� cununa; ei iau cununile lor minunate �i le pun pe fruntea Lui – cununile de 
foc, cununile torturilor �i toate celelalte cununi le v�d str�lucind acolo. C�ci dragostea Lui le-a 
ajutat în nevoile lor; ei au biruit prin sângele Lui. 
   �i apoi, fra�i scumpi, gândi�i-v� la o alt� serie de cununi. »Cei ce vor înv��a pe mul�i s� umble în 
neprih�nire vor str�luci ca stelele, în veac �i în veci de veci« (Daniel 12,3). Sunt mul�i oameni, pe 
care Dumnezeu i-a f�cut iscusi�i, ca s� fac� multe pentru Biseric� �i pentru lume. Ei dau �i lor li se 
d�. Trupul lor nu cunoa�te odihna, sufletul lor n-a cunoscut odihna. Ca valurile, umplu�i de putere 
vie, sau atra�i de alerg�tori nev�zu�i, dar f�r� încetare, au alergat de la o misiune la alta, de la o 
lucrare la alta. Ce cununi li se vor da, când vor apare înaintea lui Dumnezeu, când sufletele, care 
au fost mântuite prin lucrarea lor, vor intra împreun� cu ei în Paradis; �i când apoi vor striga: „Aici 
sunt, eu �i copiii pe care mi i-ai dat!” Ce explozie de bucurie, ce onoare, ce laud� vor primi atunci 
aceia care au câ�tigat suflete! Ce vor face ei atunci cu cununile lor? Da, le vor lua de pe capul lor 
�i le vor depune înaintea tronului pe care st� Mielul. Acolo ei se vor prosterna �i vor striga: „Isuse, 
noi nu am putut salva, Tu i-ai salvat; noi am fost numai robii T�i. Gloria biruin�ei nu ne apar�ine, 
ci ea este a Domnului nostru. Noi am recoltat, dar Tu ai sem�nat; noi am aruncat mreaja, dar Tu ai 
umplut-o complet. Toat� lucrarea noastr� Tu ai înf�ptuit-o prin puterea Ta �i prin puterea harului 
T�u.” Da, cu adev�rat se poate spune: »Pe capul Lui sunt multe diademe.« 
   Dar iat�, se apropie o alt� ceat�. V�d o o�tire asemenea duhurilor heruvimilor care zboar� 
înaintea tronului lui Hristos; �i cine sunt ace�tia? Nu-i cunosc. Ei nu sunt num�ra�i împreun� cu 
martorii de sânge; nu citesc numele lor printre apostoli; nu-i cunosc nici ca aceia care sunt scri�i 
printre sfin�ii Dumnezeului cel viu. Cine sunt ei? Întreb pe unul din o�tire: „Cine sunte�i voi, voi 
minuna�ilor, duhuri str�lucitoare?” C�petenia cetei r�spunde: „Noi suntem miriadele de copii 
minuna�i, care apar�in familiei de sus: de la pieptul mamei am zburat drept la cer, împ�ca�i prin 
sângele lui Hristos. Noi am fost sp�la�i de stric�ciunea mo�tenit� �i am intrat în cer. Am venit din 
toate popoarele p�mântului; din primele zile ale copil�riei istoriei popoarelor �i pân� în timpul 
dezvolt�rii celei mai mari a vie�ii statului am venit aici în cete ca porumbeii la porumbarul lor.” 
„�i cum a�i ajuns aici, voi micu�ilor?” Ei r�spund: „Prin sângele lui Hristos; �i noi venim s�-L 
încunun�m pe El, Domnul peste toate!” V�d mul�imea nenum�rat�, care înconjoar� pe Domnul, �i 
v�d, cum to�i, zburând spre El, Îi a�eaz� cununile pe Cap �i apoi încep s� cânte din nou cânt�ri de 
laud�, mai tare ca mai înainte. Dar acolo mai v�d o alt� ceat�, care Îl urmeaz�. „�i cine sunte�i 
voi?” R�spunsul este: „Istoria vie�ii noastre pe p�mânt este total opus� istoriei acelor duhuri 
minunate, care au fost înaintea noastr�. Noi am tr�it �ase zeci, sau �aptezeci, sau optzeci de ani, 
pân� când slabi �i obosi�i am mers în mormânt; deoarece am murit, în oasele noastre nu a mai fost 
nicio putere, p�rul ne-a înc�run�it, �i noi am fost plini de riduri �i usca�i de b�trâne�e.” „Cum a�i 
venit aici!” Ei r�spund: „Dup� mul�i ani de lupt� �i alerg�tur� în lume, de ispite �i necazuri am 
intrat în cele din urm� în cer.” „�i eu v�d cununi pe capetele voastre?” „Da”, r�spund ei, „dar nu 
vrem s� le p�str�m!” „Dar unde merge�i?” „Ne ducem la acel tron, c�ci cu adev�rat cununile ne-au 
fost date prin har, c�ci numai harul a putut s� ne ajute s� rezist�m mul�i, mul�i ani furtunii.” V�d 
figurile sobre �i demne trecând una dup� alta înaintea tronului �i depunând acolo cununile lor la 



Diademele Mântuitorului – C. H. Spurgeon 

8 

picioarele Sale �i apoi intonând în cântarea de glorificare: »A Celui ce �ade pe scaunul de domnie, 
�i a Mielului s� fie lauda, cinstea, slava �i st�pânirea în vecii vecilor!« (Apocalipsa 5,13). 
   �i dup� aceea v�d o alt� ceat� care îi urmeaz�. �i cine sunte�i voi? R�spunsul lor este: „Noi 
suntem cei mai distin�i dintre p�c�to�i, deveni�i mântui�i prin har.” �i aici vin: Saul din Tars �i 
Manase, Rahab �i mul�i al�ii de seama lor. �i cum a�i ajuns voi aici? Ei r�spund: „Nou� ne-a fost 
iertat mult, am fost p�c�to�i mari, dar dragostea lui Hristos ne-a chemat, sângele lui Hristos ne-a 
cur��it; �i acum suntem mai albi decât z�pada, noi, cei care odinioar� eram mai negrii decât iadul.” 
�i unde v� duce�i? Ei r�spund: „Ne ducem s� depunem cununile la picioarele Sale �i s�-L 
încunun�m ca Domn peste toate.” S� stau odat� printre aceast� ceat�, iubite ascult�tor, este dorin�a 
mea cea mai aprins�, speran�a mea cea mai fericit�. Sp�lat de mul�imea p�catelor, împ�cat prin 
sângele scump, cât de fericit� va fi clipa când voi lua cununa de pe cap �i o voi pune pe Capul 
Aceluia, pe care Îl iubesc f�r� s�-L v�d, în care cred, în care m� bucur cu o bucurie negr�it�, plin� 
de desf�tare �i glorie. �i este pentru mine un gând fericit, când m� gândesc ast�zi, c� mul�i dintre 
voi vor veni împreun� cu mine acolo. Fra�i scumpi �i surori scumpe, înc� câ�iva ani, �i mul�i dintre 
noi, care s-au strâns în fiecare duminic� în locul acesta, vor intra în acea �ar� minunat�; voi sfin�i ai 
lui Dumnezeu, fi�i gata, f�r� nicio excep�ie, s� da�i toat� onoarea voastr� Aceluia care este sfânt în 
vecii vecilor. „Ah, da”, spune pu�in credinciosul, „dar eu m� tem, c� niciodat� nu voi ajunge în 
cer, �i de aceea nu pot s�-L încununez.” Da, dar pu�in credinciosule, �ti tu c� una din cununile cele 
mai minunate, pe care le poart� Hristos, �i una din cele mai str�lucitoare, care împodobe�te Capul 
S�u, este tocmai cununa pe care prietenul meu pu�in credincios o pune pe Capul Lui? C�ci dac� 
credin�a mic� ajunge în cer, el va spune: „Ah, de ce har am avut parte, c� eu, cu toate c� sunt cel 
mai mic din familie, am fost totu�i p�zit; c� eu, cu toate c� sunt ultimul între to�i sfin�ii, nu am 
c�zut în iad; c� eu, cu toate c� am fost cel mai slab între cei slabi, am fost bogat în putere, ca ziua.” 
Nu trebuie ca mul�umirea voastr� s� fie mare? Nu trebuie cântarea voastr� de laud� s� r�sune mai 
tare, când apropiindu-v� de El ve�i depune onoarea voastr� la picioarele Lui �i ve�i striga: 
„Pream�rit s� fie Domnul meu Isus, care mi-a p�zit sufletul în toate pericolele, �i în cele din urm� 
m-a primit la El.”? „Pe Capul Lui erau multe cununi.” 
   Trebuie s� v� pun o întrebare, scumpii mei ascult�tori: Ave�i voi o cunun�, pe care a�i putea s-o 
pune�i pe Capul lui Isus? „Da”, spune unul, „eu am una. Eu trebuie s�-L încununez, deoarece El 
m-a salvat din ultimul necaz mare.” „Eu trebuie s�-L încununez”, spune un altul, „c�ci mi-a p�zit 
duhul, când eram gata s� pier în dezn�dejde.” „Eu trebuie s�-L încununez”, spune iar��i un altul, 
„c�ci El m-a încununat cu har �i îndurare.” Mi se pare, c� v�d pe unul stând acolo, care spune: 
„Ah, de a� putea �i eu s�-L încununez! O, dac� El m-ar mântui, cu cât� pl�cere a� vrea s�-L 
încununez. O, dac� El ar vrea s� mi se d�ruiasc�, eu a� dori s� m� predau cu bucurie Lui. Dar eu 
sunt prea nenorocit �i lep�dat înaintea Lui.” Nu, drag� frate, tu nu e�ti a�a; dar î�i vorbe�te inima 
�i: „Doamne, ai mil� de mine, p�c�tosul!”? Dore�te �i înseteaz� sufletul t�u dup� iertarea în 
sângele Mielului? O, atunci du-te dup� iertarea în sângele Mielului! O, atunci du-te cu încredere la 
El, chiar ast�zi, �i spune-I: „Isuse, eu sunt cel mai cu vaz� dintre p�c�to�i, dar m� încred în Tine”, 
�i vorbind a�a pui o cunun� pe Capul Lui, care Îl face s� se bucure ca �i de cununa cu care L-a 
încununat mama Lui în ziua nun�ii Lui �i în ziua bucuriei inimii Sale (Cântarea Cânt�rilor 3,11). 
F� ziua aceasta ziua logodnei Tale cu El. Alege-L, ca El s� fie pentru tine totul �i în toate, �i atunci 
vei spune cu bucurie: „Da, pe Capul Lui sunt multe diademe, �i, �i eu I-am pus o cunun� pe Cap, �i  
voi mai ad�uga în curând înc� una!” 
 
Dumnezeu s� dea binecuvântarea Lui pentru aceasta, din pricina lui Isus! Amin. 


