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VALORIFICAREA CONTEMPORANÃ
A UNOR IMNURI MILLERITE DIN SECOLUL AL XIX – LEA
Dr. Mircea Valeriu Diaconescu
Aducerea în discuţie în cadrul acestui seminar a valorificãrii contemporane româneşti a
cântãrii millerite a fost precedatã de publicarea de cãtre CARD, Bucureşti în anul 2002 a
albumului de cântece intitulat "Aproape-i Mirele ceresc".
Acest album conţine 52 de imnuri millerite care au fost în cea mai mare parte a lor românite
de Cornelius Greising şi Benone Burtescu şi armonizate de autorul acestui studiu.
În cele ce urmeazã se reaminteşte întâi în ce constã cântarea milleritã şi se expune apoi, i se
exemplificã fãcând apel la acest album, în ce constã valorificarea imnului millerit în cadrul
imnologiei româneşti.
Prin cântãri millerite înţelegem imnurile publicate între 1842-1844 de cãtre Mişcarea
Adventistã din America a lui William Miller. Aceastã mişcare religioasã - a cãrei titulaturã
originarã este "The Second Advent Movement" (Mişcarea A Doua Venire) se înscrie în cadrul
mai larg denumit "A Doua Mare Redeşteptare Americanã" (The Second American Great
Awakening) care a zguduit societatea americanã prin dinamismul multiplelor ei reforme
sociale şi spirituale.
Înaltul voltaj emoţional, entuziasmul provocat de Mişcarea Adventistã a lui Miller, o mişcare
de reformã religioasã, s-a manifestat în special pe plan imnologic şi predicaţional oral şi
tipãrit. Aşa se explicã prezenţa în cãrţile de imnuri millerite a peste 800 de titluri, în cea mai
mare parte a lor având ca temã centralã tema adventistã. Meritul major în aceastã explozie de
producţii tipografice îl deţine Joshua Himes, adevãratul organizator al mişcãrii adventiste
millerite.
Dupã izbirea ei la 22 octombrie 1844 de Zidul Timpului - când Ora 24 a sosit, Omul Alb nu a
venit" (adventiştii milleriţi profetizaserã revenirea lui Hristos pe pãmânt în aceastã zi) mişcarea adventistã milleritã s-a sfãrâmat. Dar din multiplele ei sfãrâmãturi s-au nãscut noi
grupãri dintre care cea mai importantã este cea a adventiştilor sabatarieni; prin strãduinţa în
special a liderilor James White şi Ellen White din aceastã grupare s-a dezvoltat
denominaţiunea, apoi biserica, adventiştilor de ziua a şaptea (Seventh-day Adventists, 1863).
Imnurile adventiste millerite de originã trebuiesc aşadar diferenţiate de cântãrile cu caracter
adventistic apãrute în diferitele colecţii ulterioare ale adventiştilor de ziua a şaptea. Ceea ce
cartacterizeazã aceste din urmã colecţii este nemotivata, nedreapta reducere treptatã a
prezenţei în ele a imnurilor millerite de originã. Astfel, din circa 800 de imnuri millerite de
originã mai gãsim în ultima ediţie a imnurilor bisericii adventiste americane doar 9 din cele
695 prezente (1,3%).
Pentru acest fenomen se încearcã o serie de explicaţii. Poate cã cea mai nimeritã explicaţie
pentru cãderea în uitare a imnurilor millerite o aflãm în lucrãrile de filozofie a culturii creştine
ale lui Lucian Blaga, Mircea Eliade şi Nae Ionescu. Ei afirmã cã, în contrast cu spiritul
statornic al românului, în contrast cu orizontul lui cultural, cu sufletul lui care se mişcã
ondulant în spaţiul mioritic în care s-a nãscut, protestantismul se caracterizeazã printr-o
veşnicã stare de nelinişte spiritualã, de nemulţumire, o permanentã cãutare şi nevoie de
schimbare, de rupturã. La aceastã tendinţã specificã firii protestantului occidental, şi nu celei a
românului, se adaugã nevoia stringentã, auto-glorificatoare, a fiecãrei generaţii de protestanţi
din occident de a-şi marca existenţa prin producţii noi, dorinţa afirmãrii cu orice preţ a
individualului. Lucrul este împotriva naturii, ucigãtor, cãci fãrã pivniţele, parterul etajele
inconştientului colectiv, cum spune Jung, acoperişul conştientului individual nu are stabilitate,
se prãbuşeşte. Fãrã pãstrarea, şi mai ales fãrã promovarea, moştenirii culturale, acoperişul
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Culturii imnologice creştin-protestante a românului se rupe. Astfel privind lucrurile, este
evidentã eroarea comisã recent de unele proiecte de noi cãrţi de cântãri în care marile valori
imnice lãsate de pionieri le se aplicã conceptul american de schimbare la fiecare 20 de ani a
cãrţii de cântãri. Sunt desfigurate astfel, sau înlocuite cu producţii de valoare inferioarã atât pe
plan poetic, cât şi pe plan teologic şi muzical, vechile imnuri. În acest sens studiul "Scurtã
analizã muzicologicã a publicaţiei '100 de Noi Imnuri Creştine'" apãrutã în "Adu-ţi aminte",
Aachen, 2002, pp. 491, analizeazã proiectul noii cãrţi de cântãri "Imnuri Creştine" a bisericii
adventiste de ziua a şaptea; studiul respectiv opune conceptului de înlocuire şi de "corectare"
al autorilor celor "100 de Noi Imnuri Creştine", conceptul de adiţiune de noi imnuri la cele
vechi şi de lãsare neschimbatã a imnuri.lor adventiste româneşti tradiţionale.
Mulţi din scriitorii adventişti contemporani subliniazã, pe bunã dreptate, faptul cã
muzicalitatea liderilor adventişti milleriţi era extrem de pronunţatã. Miller însuşi compunea
cântãri, foarte educaţii Fitch şi Himes, la fel, ne mai vorbind de atâtea tinere talentate (ca
Phoebe Palmer, Annie Smith) a cãror contribuţie la înflãcãrarea adventistã a fost decisivã. Dar
chiar capul noii mişcãri a adventiştilor de ziua a şaptea, James White, a fost un muzician
fervent. James White şi-a concentrat efortul publicistic dupã modelul lui Himes. Debutul
imnologic a fost cãrticica de cântãri fãrã note din 1849 şi apoi cea cu note din 1853 . Primii
lui fii, Henry şi James, ca şi nepotul Francis Belden, au fost cântãreţi şi compozitori cunoscuţi
şi recunoscuţi. Când Spalding declarã cã "Adventiştii de ziua a şaptea s-au nãscut pe muzicã"
, lucru prin care vrea sã spunã ce valoare mare acordã ei muzicii în bisericã şi în
evanghelizare, el nu greşeşte decât prin aceea cã de fapt nu "pe" muzicã, pe oricare muzicã, pe
o muzicã proprie, s-au nãscut adventiştii contemporani, ci "pe" (sau "din") cântarea milleritã,
adicã pe o muncã gata fãcutã: o muzicã bogatã, inspiratã, energicã, simplã: muzica
adventiştilor milleriţi. Multe din cântãrile cunoscute de noi din legendara carte de cântãri a
primei jumãtãţi a secolului XX, Imnuri Creştine a românilor Demetrescu şi Paulini, sunt de
fapt cântãri reluate de milleriţi de la înaintaşii lor sau cântãri create de milleriţi. În esenţa lui
doctrinarã imnul millerit este, ca şi Mişcarea milleritã, interconfesional şi cu temã creştinã
unicã: cea mesianicã. Iar în esenţa lui prozodicã şi melodicã, imnul millerit este un imn
protestant. Cu oarecare îngãduinţã, el poate fi considerat ca o ramurã a coralului protestant
reformat (calvinistic) şi evanghelic (lutheran).
Întâlnim sau reîntâlnim în partiturile millerite nume de poeţi şi muzicieni ca Isaac Watts,
Lowell Mason, Phoebe Palmer, Annie Smith, William Kirkpatrick. Dar ceea ce ne
impresioneazã cel mai mult sunt acei mulţi, foarte mulţi "Anonymus", oameni ştiuţi doar de
Domnul, cei, şi cele ale cãror balade adventiste au desfãşurat pe mapamond vestea lui
"Second Advent", vestea Celei de A Doua Veniri a lui Hristos. Munca sufletului lor a rodit o
mişcare de înnoire în gândire şi simţire de un înalt voltaj spiritual.
În cântãrile millerite sunt reflectate fazele destinului creştin în general, "Treptele iubirii: (1)
Îndrãgostirea, (2) Abandonarea iubitei de cãtre iubit, (3) Aşteptarea iubitului de cãtre iubitã,
(4) Pregãtirea pentru Reîntâlnire, (5) Dezamãgirile repetate provocate de absenteismul cronic
şi inexplicabil al Iubitului, 3 Cei de limbã englezã da, dar nu şi cei de limbã germanã, cum
sunt mennoniţii, amishii. (6) Renaşterea phoenixianã a Bisericii (ca în mişcarea milleritã), (7)
Reluarea fãrã termen a Aşteptãrii în vederea grabnicei Nuntiri (ca în adventismul de ziua a
şaptea). La selectarea şi tratarea poeticã şi armonca a acestor imnuri s-a ţinut seama şi de acest
concept al treptelor.
Care este provenienţa imnurilor millerite? Ce cântau şi cum cântau mileriţii imnurile lor?
Dacã am fi intrat într'o bisericã protestantã de limbã englezã din America secolului al XVIIIlea, din America colonialã, am fi fost uimiţi sã constatãm cât de diferite erau cântãrile de
atunci de cele de azi. Doar "Psalmii" erau consideraţi ca potriviţi pentru Casa Domnului.
"Imnurile" - erau interzise deoarece textul lor nu era din Cuvântul lui Dumnezeu (Biblie), ci o
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creaţie umanã. Instrumentele muzicale erau şi ele interzise ca reprezentând o prezenţã
profanã, desacralizantã în bisericã, o creaţie a fiilor lui Cain.
Problematica aceasta nu era nouã la calviniştii Lumii Noi. O cunoaştem din sinagogã, din
biserica bizantinã şi, pânã mai de curând, şi din cea catolicã. La obârşia acestui punct de
vedere stau interdicţiile date de Sfinţii Pãrinţi încã din primele secole. Patriarhul Clement din
Alexandria (sec. II/III) constatase cã biserica se umpluse treptat de solişti vocali şi de cântãreţi
din flaut care puneau cu totul în umbrã pe episcop. Faima acestora era aşa de mare, încât
credincioşii îi adorau mai mult pe cântãreţi decât pe Hristos!
E adevãrat cã Luther a introdus în bisericã coralul protestant, aceastã cântare popularã cu
versuri religiose, precum şi cântatul pe voci şi cu acompaniament instrumental. Dar Calvin patronul protestantismului american - combãtuse categoric atât coralul catolic (gregorian), cât
şi pe cel lutheran, reţinând doar psalmii.
Cele mai multe din bisericile americane foloseau încã din secolul al XVIII - lea la slujbele lor
acea psaltire calvinã "The Bay Psalm Book" care oferea noilor generaţii orice numai plãcere
de a cânta, nu. Aceastã psaltire conţinea textele unui numãr mare de cântãri care erau astfel
aranjate, încât schema lor metro-ritmicã sã se potriveascã la un numãr redus de melodii uşor
de memorat, melodii bine cunoscute (multe prozodii şi puţine melodii). Credincioşii
americani evitau aceşti psalmi nu doar pentru cã nu le plãceau, ci pentru cã viaţa durã de
frontier, de pionieri, nu le îngãduia sã cânte. Ei erau abrutizaţi de muncã, analfabeţi (BOHY).
Spre mijlocul secolulului al XVIII - lea începe sã pãtrundã în biserica americanã imnul,
creaţie literarã pe teme religioase şi pus pe melodii armonizate pe mai multe voci. Se remarcã
poeţi creatori de versuri de imnuri ca Isaac Watts, John Wesley şi Charles Wesley.
Conservatorilor din bisericã nu le convenea introducerea imnului, dar cei tineri,
nonconformiştii erau entuziasmaţi de el (idem).
Pentru un timp cele douã categorii, Psalmii şi Imnurile, au coexistat, dar nu paşnic. În biserica
prezbiterianã are loc în curând "Marea controversã a psalmodiei" care se terminã cãtre 1789
cu ieşirea totalã din uz a cãrţii de cântãri "Bay Psalm Book" în biserica respectivã şi în mare
mãsurã şi în celelalte biserici şi înlocuirea ei cu cãrţi de cântãri care pe lângã psalmi conţineau
un voluminos supliment de imnuri. La începutul secolului al XIX - lea bisericile conservative
încep sã-şi dea seama cã dacã nu acceptã adoptarea de imnuri, vor fi pãrãsite de credincioşi
(idem).
Acceptarea imnurilor a deschis o nouã erã în cântarea bisericeascã americanã. În 1819
reverendul Samuel Worcester publicã, dupã aprinse discuţii în bisericã, o nouã carte de cântãri
care va fi folositã un timp şi de milleriţi: Este colecţia purtând lungul titlu de "Psalmii,
Imnurile şi Cântãrile duhovniceşti ale lui Isaac Watts la care sunt adãugate imnuri selectate
din alţi autori".
Cântãrile spirituale ("spiritual songs", "cântãrile duhovniceşti", "cântãrile Evangheliei",
"gospel-songs"), a treia categorie de cântãri, se afirmã tot mai pregnant.
Songurile sunt cerute tot mai insistent de credincioşi. Este vorba de melodii pur populare sau
în stil popular, în mare parte cu autor anonim, la care se creazã un text religios, şi acesta, în
parte, cu autor necunoscut. Una dintre primele cãrţi de acest fel utilizate în biserici este cartea
de "Imnuri religioase pentru la sate" ("Village Hymns") publicatã în 1831.
S-ar putea compara genul gospel-song cu colindele religioase ale românilor, iar genul hymn şi
psalm cu imnurile şi multiplele forme de cântãri liturgice din cântarea psalticã româneascã.
Activitatea furtunoasã din adunãrile în corturi şi cele de redeşteptare din recent înfiinţata
Republicã americanã (USA), cerea tot mai multe cântãri de fel imnului şi songului.
Conformiţtii le criticau ca fiind "ieftine", dar publicul continua sã le cânte, sã le cearã. Astfel
apar în aceastã perioadã o mulţime de autori de imnuri sau de song-uri, nu toate de bun gust.
Un membru laic din biserica congregaţionalistã, muzicianul Lowell Mason (1792-1872), este
3

Reproduction of these digital works for any commercial purpose without prior authorization is strictly prohibited.
Copyright © Hymnology.ro – All rights reserved.

dezgustat de songurile care circulã şi compileazã în anii '30 ai secolului al XIX - lea o colecţie
de cântãri numitã "Church Melodies" (Melodii bisericeşti), urmatã de alte colecţii, prin care el
încearcã sã ridice la un nivel superior atât imnurile (textul cântãrilor), cât şi melodiile
acestora.
Un al doilea mare muzician al vremii premillerite este dirijorul de cor şi compozitorul
Thomas Hastings (1784-1872) ale cãrui compoziţii şi publicaţii salveazã, chiar dacã numai în
parte, onorabilitatea muzicii şi textului cântãrii bisericeşti degradate de songurile aflate la
modã. Din cele peste 1000 de compoziţii ale lui doar trei sau patru au supravieţuit gustului
actual.
Aceastã perioadã a inundãrii bisericii americane din secolul al XIX - lea cu imnuri de
categorie de la proastã la valoroasã se poate compara cu cea actualã, în care biserica creştinã
europeanã occidentalã este invadatã de prozodii şi melodii de prost gust, în mare parte din
import, în mare parte de provenienţã afro-americanã.
Specificitatea soliei adventiste ("Second Advent"), creşterea enormã şi extrem de rapidã a
numãrului de adepţi milleriţi, capacitatea mare a locurilor de adunare, treptata separare a
milleriţilor de comunitãţile-mamã au determinat pe liderii Mişcãrii, cu deosebire pe excelentul
organizator, subtilul şi elevatul Himes, sã purceadã la compilarea şi publicarea unor colecţii
imnice destinate congregaţiilor mamut din Marele Cort millerit (1842) şi din Tabernacole
millerite (1843). Istoricii americani considerã cã Himes nu numai a selectat cântecele favorite
aflate în cãrţi de imnuri ca cele mai sus descrise, dar cã el a provocat printre credincioşi o vie
activitate de creaţie literarã şi muzicalã. Marea lui dragoste pentru publicarea de cãrţi de
cântãri millerite, şi în deosebi faptul cã în imensa lor majoritate aceste cântãri au autor anonim
atât ca text cât şi ca muzicã, precum şi caracterul amatoricesc al lor, ne fac sã-l suspectãm
chiar pe Himes de fi fost autorul improvizat, nedeclarat, al unora din aceste cântãri. În acest
sens pledeazã desele anunţuri ale lui în care chiamã pe milleriţi sã trimitã la redacţie creaţiile
lor muzicale.
Nu ştim exact cine a scris şi - eventual - compus noile cântãri millerite. Cursa contra
cronometru care a caracterizat Mişcarea explicã în parte rãmânerea în anonimat a creatorilor.
Destul cã multe din cântãrile aflate de noi în cartea de cântãri principalã a lor, "Millennial
Harp" (MH), nu mai apar în alte colecţii anterioare sau posterioare.
Milleriţii cântau unisonal şi a cappella.
Deşi în unele biserici reformate clasice era admisã orga şi deşi unii milleriţi în mod
excepţional chiar permiseserã folosirea unor instrumente de acompaniat, ca spre exemplu
"melodeon"-ul în Boston, cea mai mare parte din milleriţi erau strict împotriva utilizãrii
instrumentelor muzicale în cadrul închinãrii.
Milleriţii adventişti şi urmaşii lor imediaţi aveau dificultãţi la intonarea cu întreaga
congregaţie a cântãrilor lor.
Primele lor cãrţi de cântãri erau fãrã note. Instrumentele muzicale, am vãzut, nu erau folosite.
Mulţi dintre credincioşii milleriţi erau foarte dispersaţi şi se întâlneau relativ rar, mai ales
dupã Marea Decepţie din 1844, ceea ce ducea la uitarea cântãrilor. De abia învãţate la un
campmiting (adunare de corturi), cã ele erau şi uitate la urmãtorul. Unii încercau sã-şi
aminteascã corect de cântãri. Dar reuşeau ei oare? Când se revedeau, fiecare cânta altfel.
Dar care era procedura practicã a cântatului în adunãri?
Credincioşii dispuneau, în cel mai bun caz, de nişte cãrticele de cântãri fãrã note. Predicatorul,
sau altcineva, indica numãrul şi titlul cântãrii. Un dirijor ("Choir leader") alegea o melodie
dintre puţinele cunoscute de adunare şi care corespundea metroritmic cu textul imnului indicat
şi dãdea tonul, adicã intona cu voce puternicã imnul pe care congregaţia, la unison, îl prelua.
Când cântarea era bine cunoscutã de congregaţie, intonarea nu punea mari probleme; la prima
strofã erau, poate, unele opinteli, dar la urmãtoarele (multe!) strofe unisonul se reglementa.
Mai problematic era când se cânta o cântare nouã pe o melodie mai puţin cunoscutã. Atunci
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dirijorul conducea intonarea printr'o gesticã exageratã şi prin semne "cabalistice" fãcute cu
mâinile.
Exista pericolul ca melodia aleasã de Choir leader sã nu se potriveascã ca tempo pentru un
imn solemn, rar, şi atunci spiritul întregei închinãri se fãcea praf. De obicei liderul vocal sau
grupul coral nu erau totdeauna oameni cu simţ muzical. Chiar şi cel mai bun lider coral nu era
totdeauna stãpân pe memoria lui muzicalã şi nu-şi amintea totdeauna melodia potrivitã la
momentul potrivit. Impedimentul avea sã fie corectat în timp prin publicarea de cãrţi de
cântãri cu note şi prin introducerea armoniului ca instrument bisericesc american prin
excelenţã.
Notaţia muzicalã pentru imnurile folosite în bisericile americane a cunoscut o dezvoltare în
mai multe etape. Primele cãrţi de cântãri cu note pentru mai multe voci conţineau sisteme a
câte douã portative, fiecare din portative având o singurã linie melodicã, cel superior cu cheia
în sol pe linia a doua reda linia melodicã a sopranului, cel inferior cu cheia de fa pe linia a
patra reda basul. Alto-ul şi tenorul nu existau înscrise. Cuvintele primei strofe erau scrise între
portative, sub linia melodicã a sopranului, celelalte strofe erau scrise în josul partiturii
generale. Astfel de notaţie gãsim la unele din cântãrile aflate în colecţia "Millennial Harp"
(1843).
O altã formã de notaţie este cea cu sisteme formate din trei portative: superior, mijlociu şi
inferior . De cele mai multe ori pe portativul superior era notatã linia melodicã a tenorului în
cheia de sol pe linia a 2-a fãrã indicaţia ("8") de octavã inferioarã. Sopranul şi altoul figurau
pe portativul de mijloc, ca în notaţia actualã, iar pe portativul de jos era înscris basul în cheia
de fa pe linia a 4-a. Primele strofe erau scrise în spaţiile dintre portative, celelalte în josul
partiturii generale. Aceastã notaţie o gãsim la unele cântãri din "Millennial Harp" şi la foarte
multe din "Jubilee Harp" (1866).
În "The New Jubilee Harp" din 1881 asistãm la o notaţie ca cea actualã, în sisteme cu douã
portative, cel superior cu Sopran şi Alt în cheia de sol pe lina a 2-a, iar Tenor şi Bas în cel
inferior în cheia de fa pe lina a 4-a. Prima strofã era scrisã în sistem, celelalte în josul
partiturii generale.
Apogeul intonãrii cântãrii millerite avea loc în ultima zi a adunãrii de tabãrã. Rãmas-bun-ul
mulţilor participanţi avea loc în afara Cortului cel Mare prin mişcarea inversã a douã cercuri
concentrice. Aceastã mişcare de horã era combinatã cu intonarea unor imnuri favorite. Pe
locul întâi se afla acel "Never part again" (Nu ne despãrţim, numãrul 31 din Album), la
sfârşitul cãreia urma acel "handclasping", salut tipic american, lovirea reciprocã, în mers, cu
palmele, care simboliza 1/ profundul sentiment de împreunã-simţire şi 2/ anularea oricãrei
prejudecãţi sectare. (La handclasping americanii de azi adaugã acea expresie de înfrãţire, des
întâlnitã: "Hey, man!") şi cu aceasta se termina adunarea de tabãrã.
Cântãrile millerite constituiau o bunã propagandã pentru conferinţele organizate de "Second
Advent". Lectorul millerit J. Bates povesteşte cum odatã, aflându-se în compania unei grupe
de adventişti, a trebuit sã aştepte mai multe ore un tren în gara din Salem, Massachussetts. Ca
sã mai treacã timpul, grupul de adventişti s'a apucat sã cânte pe peron cântãri millerite. Acesta
a fost un lucru complet neobişnuit pentru locuitorii Salem-ului care au început sã se strângã în
jurul cântãreţilor şi sã-i asculte într'o linişte desãvârşitã. Interesul stârnit pentru conferinţele
adventiste a crescut atât de mult prin aceste cântãri, încât în duminica urmãtoare circa 7000 de
persoane au venit sã-l audieze în oraş pe predicatorul millerit Silas Hawley.
O altã întâmplare semnificativã este redatã de Spalding (I, 51). Este pomenitã acolo
întâmplarea cu hangiul şi "Cvartetul vocal adventist White". James White, un zelos lector
millerit, el însuşi un dascãl de muzicã la şcoala din Amenia, fondase împreunã cu tatãl sãu un
cvartet vocal, "White Second Advent Quartett" , al cãrui repertoriu era format din cântãri
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millerite. Cu aceastã formaţie familia White vizita marile adunãri millerite şi le înfrumuseţa
prin recitalurile oferite. Fiind odatã pe drum cãtre un alt loc al Marelui Cort, James împreunã
cu tatãl John şi douã surori au trebuit sã înnopteze la un han. şi ca sã mai treacã timpul,
cvartetul "A Doua Venire" s'a apucat sã cânte cântãrile millerite. În scurt timp hanul s'a
umplut de consumatori de mâncare, de bãuturã şi... de cântare milleritã. Hangiul – plãcut
impresionat de câştigul material realizat - a prins momentul şi a adresat familiei White
invitaţia de a veni totdeauna sã înnopteze la el şi sã cânte, lucru pentru care el le va asigura
cântãreţilor milleriţi masa şi casa în mod gratuit.
Dintre istorisirile, menţionãrile şi referirile la Cântarea milleritã şi la importanţa ei pentru
fondatorul Mişcãrii, redau câteva care mi se par mai semnificative.
Dupã Mica decepţie din primãvara anului 1843, William Miller scrie cãtre J. V. Himes, la 25
martie 1844, din Low Hampton, declarând cã tema celei de A Doua Veniri (Second Advent)
este meditaţia lui ziua, cântecul lui noaptea: Scumpul meu frate Himes, Stau acum la vechea
mea masã din camera de la rãsãrit şi sunt mulţumitor bunului Dumnezeu pentru ajutorul
primit pânã acum. Eu Îl aştept în continuare pe iubitul meu Salvator din cer, Fiul lui
Dumnezeu. Timpul, dupã cum lam calculat eu, a trecut, iar eu sper în fiecare clipã sã-L vãd pe
Salvator coborînd din cer. Nãdãjduiesc cã mi-am curãţit hainele de sângele sufletelor. Simt cã,
prin tot ce mi-a stat în putere, sunt eliberat de orice vinã privind condamnarea lor. Sunt
aproape complet convins cã mi-am terminat lucrarea. şi-L aştept, cu un profound interes din
partea sufletului meu, pe binecuvântatul şi gloriosul meu Mântuitor care va fi Rege peste tot
pãmântul şi Dumnezeu cu noi pe vecie. Aceasta este, cu adevãrat, principala mea dorinţã. E
meditaţia mea în timpul zilei. E cântecul meu în timpul nopţii. E credinţa şi speranţa mea. Ea
mã mângâie în boalã, mã întãreşte la vreme de necaz şi-mi dã rãbdare pentru a îndura
batjocura şi derâderile venite de la cel egoist şi ateu. Credinţa şi încrederea mea în Cuvântul
lui Dumnezeu sunt la fel de puternice ca totdeauna, deşi Hristos nu a venit la timpul aşteptat
de mine. Sunt convins şi mai departe cã timpul nu mai ţine mult şi cã Dumnezeu va judeca în
curând, da, prea curând!, lumea şi strigarea fãcutã. Evenimentul în sine îl las pe seama Lui.
Veghez şi mã rog: Vino, Doamne Isuse, vino repede! Amin! Vino chiar acum, Doamne Isuse!
( A Brief History... pag. 229-230)
James White în "Life incidents", 1868: Exista în acele zile o putere în ceea ce se numea
"Cântarea adventã" cum n'a mai existat niciodatã (NIX, p. 11). Tot J. White în "Life
incidents", 1868: Localitatea Litchfield Plains era urmãtoarea mea staţiune (de conferinţe).
Încã din prima searã casa era plinã de oameni. De abia am putut sã-mi fac loc sã ajung la
amvon. Pentru a face linişte, primele mele cuvinte au fost cele cântate: "You will see your
Lord a-coming" (Veţi vedea cum vine Domnul). Cititorul cu siguranţã cã nu constatã nici o
valoare poeticã din repetarea acestor versuri simple. Dar dacã el nu a auzit vreodatã plãcuta
melodie care le poartã, n-o sã-şi poatã închipui niciodatã cum un singur om, folosindu-le,
poate sã aducã la o linişte mormântalã un auditoriu de aproape 1000 de oameni. Fapt este cã
exista în acele zile o forţã neobişnuitã în ceea ce s'a numit Cântare adventã, milleritã' (Nix,
94).
Din scrisoarea doamnei Mehitabel Wheeler din Lakeport, N. H.: Soţul meu şi cu mine
fãceam parte dintre cei care am ieşit sã-L întâmpinãm pe Domnul în '44. Ce timp
binecuvântat! Ce timp de mãrturisiri şi de lepãdare de sine! şi cum ne mai iubeam unii cu
alţii! Cãci doream sã fim cu toţii gata, noi aşa credeam cã El va veni în a zecea zi a lunii a
şaptea (22 octombrie). Momentul însã a trecut şi, vai, ce trişti am fost! Ce sã facem? Cum sã
suportãm acum persecuţiile şi batjocura lumii? Cã noi renunţaserãm la orice... Ce mare era
amãrãciunea noastrã! Dar scumpul şi binecuvântatul nostru Tatã ne-a trimis harul Sãu şi curaj
şi ne-a dat tot ce aveam nevoie ca sã trãim mai departe. Veşnic sã fie El lãudat! Ce Pãrinte
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binecuvântat avem noi! Noi tot Îl mai cãutãm. O, ce mare sãrbãtoare va fi când toţi cei din
întrega familie a Pãrintelui nostru ne vom întâlni şi cânta "Never part again" (Nicicând nu ne
vom despãrţi)... (HEWITT, 283).
Hiram Edson, un lector millerit, povesteşte: Pe vremea mişcãrii numite Mişcarea lunii a
şaptea, în 1844, eu şi alţi fraţi eram angajaţi în difuzarea de publicaţii despre venirea lui
Hristos şi în ţinerea de adunãri acasã la mine, seara. Odatã tocmai vroiam sã începem
adunarea de searã, când o cãruţã cu doi cai s'a oprit la noi şi din ea s'au dat jos toţii cãlãtorii,
nişte strãini. Le-am pregãtit scaune ca sã stea jos şi apoi am deschis cu cântarea: "Eu pe
pãmânt ca creştin sunt strãin, Dar nu mã plâng, nu mã plâng" ("Here o'er the earth as a
stranger I roam, Here is no rest, is no rest" - Aici pe pãmânt, ca strãin, rãtãcesc fãrã rost, Aici
nu-i liman, nu-I liman). S'a cântat cu însufleţire, cu convingere. Spiritul care a însoţit cântarea
a transmis cântãrii o energie emoţionalã atât de mare încât, chiar înainte de a se termina de
cântat, întreaga grupã de strãini a considerat cã e mai bine sã plece imediat acasã decât sã li se
reproşeze cã s'au lãsat convertiţi la o adunare de milleriţi. Un soţ şi soţia lui au reuşit sã se
strecoare pe uşã afarã. Dar un al treilea a cãzut pe prag, la fel un al patrulea, un al cincilea şi
aşa mai departe pânã când cei mai mulţi din grupã au fost doborîţi acolo prin puterea lui
Dumnezeu. Astfel de strigãte ca de agonie şi de implorãri de milostivire nu se întâmplã des.
Pânã la închiderea adunãrii 13 noi persoane au fost convertite. Soţul şi soţia care plecaserã, au
trebuit sã meargã pe jos, în întuneric, pe o distanţã de 8 sau 10 km, cãrând în braţe un copil de
1 an. Dar nu asta era grija lor. Povara lor era o convingere prea mare pentru a fi datã jos. Ei
s'au întors a doua searã la adunare şi au gãsit iertare şi pace în credinţa primitã (NUMBERS,
214).
Existã o descriere celebrã a adunãrilor în corturi fãcutã de scriitorul American Whittier,
descriere amintitã şi în altã parte :
Acum trei sau patru ani, în drumul meu spre rãsãrit, am petrecut o orã sau douã la o adunare
campestrã din East Kingston ţinutã de Second Advent. Locul a fost bine ales. O pãdure înaltã
de pini şi hemlock-i umbrea cu melancolia ei mulţimea aşezatã pe bãnci simple din scânduri şi
bârne. Erau adunaţi deja vreo mie de oameni şi alţii soseau în valuri-valuri. Corturi albe
dispuse în formã de cerc formau un fundal ca un alb de zãpadã în contrast cu culoarea închisã
a oamenilor şi frunzişului. În spatele corturile erau situate depozitele, bucãtãriile. Când m'am
apropiat, iatã cã sunetul unei cântãri - ale cãrei cuvinte de abia le distingeam - se strecura
printre pâlcurile de arbori ai pãdurii. Am putut sã-mi dau seama de efectul cântãrii asupra
mulţimilor din faţa mea, cum amplifica ea entuziasmul lor aflat şi aşa la o treaptã înaltã.
Predicatorii erau aşezaţi pe un amvon simplu de scânduri acoperit de un covor de frunze şi
flori cãzute din pomi şi înconjurat de o draperie nu din mãtase şi catifea, ci din ramurile de-un
verde închis al copacilor (hemlock) din jur... Pentru un om cu multã imaginaţie scena se
dovedea ineditã: cercul alb al corturilor; arcadele întunecate ale ramurilor; feţele interiorizate
şi serioase ale ascultãtorilor, vocea puternicã a vorbitorilor, limbajul simbolic terifiant al
Bibliei, fumul ridicându-se ca tãmâia din focuri. Toate mã întorceau spre acele vremi ale
închinãrii primitive, de abia şoptite în tradiţii, când, pe culmi de dealuri sau în umbra
bãtrânilor codri, religia îşi clãdea primele altare, când orice om era un preot al ei şi când întreg
universul era templul ei.(DIACONESCU, 2001,135)
Valorific
area contemporanã a cântãrilor millerite
În ceea ce priveşte valorificarea contemporanã a imnurilor millerite aşa cum apare aceasta în
albumul "Aproape-i Mirele ceresc", sunt de luat în consideraţie urmãtoarele fapte:
Din punctul de vederal istoriei imnologiei adventiste: I. Reanimarea unor imnuri pe nedrept
uitate;
În ceea ce priveşte textul: II. Românirea in poeticã şi şi III. Adaptarea lui la starea actualã a
bisericii, accentuarea şi dezvoltarea unor înţelegeri doctrinare;
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În ceea ce priveşte muzica: IV Selectarea de imnuri cu melodii cu caracter modal şi şi
V. Tratarea modalã a aranjamentului armonic
I. Reanimarea unor imnuri pe nedrept uitate
Spre deosebire de Nox - care a tratat împreunã cântãri aparţinând unor perioade şi grupãri
confesionale diferite - efortul de selectare şi reconsiderare s-a limit în colecţia amintitã la
numai, sau aproape numai perioada milleritã (1842-1844), cea mai mare parte (35) din
cântãrile albumului fiind practic nereconsiderate în niciuna din publicaţiile muzicale
americane sau române adventiste curente.
Principalele criterii la selectarea acestor cântãri au fost - în afarã de cel amintit (al inexistenţei
în celelalte colecţii) - criteriul muzical şi cel literardoctrinar. Au fost alese deci acele cântãri
care aduceau ceva nou pe plan spiritual şi pe plan estetic.
În ceea ce priveşte armonia cântãrilor, ea este fie identicã cu cea din partitura originarã (este
cazul celor mai multe din imnurilor cu compozitori cunoscuţi) fie recreatã de M. V. D. (este în
general cazul imnurilor cu compozitori anonimi).
În colecţia "Aproape-i Mirele ceresc" autorii pun un nou semn în alegerea, armonizarea şi mai
ales versificarea acestor cântãri millerite, înscriindu-le categoric în orizontul spiritual român şi
supunându-le matricei stilistice a culturii române. Aceste cântãri nu mai sunt vechi imnuri
americane, ci imnuri cu hainã nouã, româneascã.
În aceastã colecţie principala sursã bibliograficã este colecţia milleritã "Millenial Harp"
(MH), Boston, 1843 a lui Joshua V. Himes; aceastã colecţie a fost comparatã cu colecţii
millerite ulterioare publicate toate sub îngrijirea aceluiaşi Himes, cum sunt "The Jubilee
Harp" (JH), Boston, 1866 şi "New Jubilee Harp" (NJH), Boston, 1881.
Autorii imnurilor . Deşi în publicaţiile cercetate numele stihuitorilor nu apare decât extrem de
rar, s-a reuşit sã se identifice deocamdatã autorii textelor la aproape jumãtate (24) din imnuri.
Este vorba de autori din secolele XVIII şi XIX mai mult sau puţin cunoscuţi, precum: M.
Bruce (nr. 18), M. Byles (nr. 16), W. Cowper (nr. 22), J. Curwen (nr. 4), S. L. Glasgow (nr.
7), J. Hopkins (nr. 26), Selina Countess of Huntigdon (nr. 6), J. Newton (nr. 51), M. Opitz (nr.
41), Phoebe Palmer (nr. 35), Annie Smith (nr. 47) J. Stennet (nr. 33), J. Swain (nr 19 şi 45),
Isaac Watts (nr 3, 8, 23 şi 31), Ch. Wesley (15, 30, 32, 44 şi 49) şi J. J. Winkler (nr. 28).
Pentru celelalte cântãri (27 titluri) autorul este anonim.
Numele compozitorilor. În cea mai mare parte din cântãri (36) nu s'a putut identifica
compozitorul . Pentru restul (15 titluri) compozitorii gãsiţi au fost: C. Coles (nr. 47), R.
Harrison (nr. 13), W. J. Kirkpatrick (nr. 35), J. Lucas (nr. 30), L. Masson (nr. 5, 6, 8, 12, 22,
32, 44 şi 45), Dr. Rippon (nr. 33), J. R. Tomas (nr. 9) şi H. C.Zeuner (nr. 28).
Procedeul cu idiomele (aceeaşi melodie pentru imnuri diferite) a fost identificat în 11 (circa
20%) din cazuri .
18 cântãri apar fãrã note în colecţia de bazã, "Millennial Harp" – MH (Partitura muzicalã a lor
a fost regãsitã în colecţia de mai târziu "Jubilee Harp").
Acest lucru s'ar putea explica prin aceea cã editorul colecţiei de bazã le-a considerat ca fiind
prea bine cunoscute ca melodie de cãtre credincioşi şi a economisit astfel din cheltuielile
pentru grafica notelor muzicale.şapte din cântãrile colecţiei de bazã "Millennial Harp" (MH)
nu mai apar în imediat urmãtoarele colecţii millerite. O analizã mai atentã ar putea explica
acest fapt prin incompatibilitãţi de ordin teologic sau prin dezinteresul de a fi cântate.
La 7 cântãri din colecţia de bazã apar melodii diferite în colecţiile ulterioare.
II. Românirea
Din punctul de vedere al mijloacelor literare, prozodia lui Burtescu şi Greising se
caracterizeazã, prin mare bogãţie metaforicã, prin imagini originale, prin sensibilitate poeticã
deosebitã. Respectarea de cãtre ei a structurii pe incize a imnurilor produce o amplificare a
8
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muzicalitãţii a însuşi textului. Aceste elemente poetice apar la fiecare pas, o exemplificare
este aproape inutilã. Totuşi iatã câteva luate la întâmplare:
... cu-ale noastre tãlpi pribege... (A credinţei noastre razã)
... chiar de inima brãzdeazã şi prin flãcãri şi prin fum... (idem)
... a şaptea trâmbiţã ia foc şi tronurile cad pe loc... (A şaptea trâmbiţã)
... şi morţi şi vii se întâlnesc pe culmea muntelui ceresc... (idem)
... raza chivotului sfânt sã-mbrace-n flori acest pãmânt (idem)
... cât timp va mai dura golul din vis? (Cât timp mai este har)
... peregrin exilat pe o stea... (Ce plãcutã e vestea)
... preţiosul mãrgãritar... (omul) ( idem)
... va fi totul un iureş de slavã... (idem)
... ne-mbrãţişãm sub albul nor cu-al nostru vis advent... (Existã-aici un sfântpopor)
... psalmii pe harpa ta cântã aleluia... (Grabnic te scoalã-acum)
... luptãm cu-ai somnului dârzi cari... (În aşteptarea zilei mari)
... îmi scot coroana mea, plângând, şi-o pun în faţa Sa... (Mã simt ades pe plaiceresc)
... din mine, omul de nimic, El a fãcut un osana... (Mântuitorul e Isus)
... sã fiu cu nori de stele nins... (Mergem acasã)
... mã chiamã fructul reîntors... (Pe malul Râului etern)
... Domnul... şterge din fãpturi mormântul... (Priveghiaţi, voi sfinţi)
... Sionul e liber! Aliluia!... (Scoalã degrab', a Sionului fiicã)
... fulgerele capu-şi scot... (Se cutremurã pãmântul)
... şi veşniciile rãsar, şi lupta s-a sfârşit... (Sionul sã tresalte)
... speranţa mea se fac dor... (Speranţa mea se face dor)
... povara crucii Lui de lemn zdrobeşte-al morţii jug... (Sub al speranţei vânt)
... rãmâne în urmã un abis ce nu ne mai priveşte... (şi noaptea-aproape a
trecut)
... veţi vedea cum vine Domnul peste douã zile, trei... (Veţi vedea cum vine
Domnul)
III. Dezvoltarea unor înţelegeri teologice
Textierii evitã repetarea de gânduri şi expresii perimate. Continuând linia marilor imnologi
români (Demetrescu, Paulini), şi beneficiind de noul aport imnologic adus de Aurora Ionescu,
prozoditorii Greising şi Burtescu reuşesc sã facã un salt valoros in cerul imnologic adventist
recent, plin de atâtea încercãri poeticodoctrinare, cele mai multe din ele, vai!, nereuşite. Iatã
câteva exemple de înţelegeri doctrinare care aduc un suflu nou în perioada actualã de scãdere
marcatã a religiozitãţii, a sensibilitãţii la mesajul profetic, de corupţie, de duplicitate, de
demagogie şi hedonism:
- Reafirmarea simplului, esenţialului (A credinţei noastre razã; Ades privescprea fericit)
- Aducerea avertismentului suprem în echilibru cu mângâierea supremã (A Judecãţii zi)
- Imposibilitatea explicãrii întârzierea Revenirii lui Hristos ca şi imposibilitatea de a-i stãvili
declanşarea (Aproape-i Mirele ceresc; Cât timp mai este har)
- Biruirea relativitãţii timpului şi spaţiului prin absolutul credinţei (Ce-mi place adesea; Dor
de dezlegarea tainei)
- Incompatibilitatea mergerii concomitente şi pe calea îngustã, şi pe calea largã (Domnul
revine)
- Reafirmarea frãţiei dintâi (Fraţi ai marei aşteptãri)
- Justificarea stãrii de nerãbdare a miresei-bisericã (În aşteptarea Zilei Mari)
- Iubitul - la fel de nerãbdãtor - aşteaptã de la credincioşi sã I Se reproşeze întârzierea (Încã o
zi a mai trecut)
- Inexistenţa unei alternative la credinţã (Întoarce-te-n grabã)
9
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- Pocãinţa personalã - ca singurã situaţie în care se poate face chiar acum, înainte de seceriş,
identificarea în sine însuşi a neghinei (Pe-ogorul Tatãlui ceresc)
- Identificarea apostaziei bisericii manifestatã în înlocuirea soliei advente originare cu cu
conceptul bogãţiei şi creşterii numerice (Sã nu-mi spui de plãceri lumeşti)
- Totul trebuie împlinit: şi ceea ce cere Fapta şi ceea ce oferã Harul (Ziua Judecãţii sfinte)

IV. Selectarea unor imnuri cu melodii cu caracter modal
Exemple
Nr. 1. A credinţei noastre razã: pentatonic cu peoni
Nr. 2 A Judecãţii zi : pentatonic şi eolian (minor natural cu subton)
Nr. 18. Ferice-acel...: pentatonic cu peoni, eolian (cu subton)
Nr. 20. Glasul Domnului Hristos : eolian alternând cu minor armonic (treapta a 7-a labilã:
sensibilã în suire si subton în coborîre)
Nr. 34. Pe-ogorul Tatãlui...: atmosferã modala mixolidianã
Nr. 37. Sã-ţi fie casa'n ordine : eolian (minor natural, cu subton)
Nr. 46. Un osana victorios : pentatonic cu peoni
V. Tratarea modalã a aranjamentului armonic
Exemple
Nr. 11. Da, va fi consternare : melodia din sistemele 1-4 tratate armonic în fa minor, cea din
sistemele 5-9 în Fa major
Nr. 18. Ferice-acel...
Nr. 37. Sã-ţi fie casa'n ordine
Concluzii
În contrast cu perioada postmilleritã sabatarianã şi cea adventistã de zua a şaptea, perioada
adventistã milleritã de originã a fost caracterizatã prin absolutul antisectarism al liderilor.
Mişcarea Adventã milleritã era o mişcare neprozelitistã, interconfesionalã, o mişcare care se
adresa tuturor confesiunilor creştine protestante americane fãrã sã urmãreascã destabilizarea
lor.
Acest fapt nu face decât sã creascã importanţa şi interesul pentru cântãrile millerite în
rândurile tuturor românilor, indiferent de forma lor de evlavie. Prin aceste cântãri - mergând
pe tradiţie pur milleritã - nu se urmãreşte în primul rand convertirea la adventism a
ortodocşilor, ci transformarea românilor din credincioşi de-formã în credincioşi-cu-adevãrat,
femei şi bãrbaţi care pregãtesc şi se pregãtesc pentru instaurarea pe pãmânt a vremii
mesianice, vreme de pace, de dreptate, vreme de viaţã şi sãnãtate deplinã.
Momentul actual este propice pentru restaurarea cântãrii millerite. Criza liturgicã provocatã
de introducerea şi dezvoltarea necontrolatã a muzicii rock şi a stilului "Celebration" din
bisericile neoprotestante americane, şi posibila contaminare cu ea a celor europene, este un
argument în plus pentru cunoaşterea cântãrii millerite bine românite.
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Anexa : Colecţiile imnologice adventiste millerite consultate
1 - Carte de cântãri fãrã note, 121 cântãri, 144 pagini, intitulatã: "Millennial Musings: A
choice selection of hymns designed for the use of Second Advent meetings. By J. V. Himes
and J. Litch." (Anunţatã în presã la 1 ianuarie 1842) .
2 - Carte de cântãri cu note în partea I-i (48 cântãri, 72 pagini) şi fãrã note în partea a II-a
(identical cu Millennial Musings), în total 169 de cântãri, 214 pagini intitulatã: "Millennial
Harp, or Second Advent Hymns; designed for meetings on the Second Coming of Christ."
(probabil By J. V. Himes, Boston), 27 iulie 1842. Cunoscutã sub numele de 1842 Millennial
Harp (Harpa milenialã din 1842) .
3 - Cãrticicã de cântãri fãrã note, 19 cântãri, 32 pagini intitulatã: "Second Advent Hymns;
designed to be used in prayer- and camp-meeting. In Eighteen Hundred Forty-Three Will be
the year of Jubilee." Boston, published by J. V. Himes, 1842
4- Carte de cântãri cu note în pãrţile I şi II, fãrã note în partea a III-a intitulatã: "Millennial
Harp; designed for meetings on the Second Coming of Christ. Improved Edition. Three parts
in one volume. By Joshua V. Himes. Boston: Published at 14 Devonshire Street, 1843 . Sunt
86 + 7 cântãri cu note şi 112 fãrã note, în total 205 cântãri, 296 pagini, o introducere
nesemnatã, format înalt, 15 cm la cotor. Vezi şi Supplement din 1843
5 - Carte de cântãri fãrã note (p1-195) şi cu note (p196-454) intitulatã: "The Advent Harp
designed for believers in the speedy coming of Christ. Boston: J. V. Himes, 1849." Existã o
ediţie 1853 la Loma Linda .
6 - Carte de 53 cântãri fãrã note, 48 de pagini intitulatã "Hymns for God's peculiar people that
keep the commandments of God and the Faith of Jesus, Compiled by James White. Oswego,
1849"
7 - Carte de cântãri cu note intitulatã: "Hymns for Second Advent believers", J. White, 1852 .
8 - Carte de cântãri fãrã note, 323 cântãri, 323 pagini:The Jubilee Harp: revised and enlarged,
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for tent, conference, prayer and congregational meetings / Published at the request of many
friends, by S. S. Brewer, Concord, 1855
9 - Carte de cântãri cu note (majoritatea) şi fãrã note intitulatã: "The Christian Lyre: A choice
selection of psalmody, ancient and modern, designed for use in public and social worhip.
Published by J. V. Himes, Buchanan Mi, 1865. Criticatã pentru greşeli doctrinare şi înlocuitã
de urmãtoarea . Carte de cântãri cu note şi fãrã pe 458 pagini intitulatã: "The Jubilee Harp: A
choice selection of psalmnody, ancient and modern, designed for use in public and social
worship. Boston, AC Publication Society, 1867. Conţine, cu note, multe din cântãrile fãrã
note din Millennial Harp, 1843, partea a III-a .
11.- Carte de 270 cântãri cu note şi fãrã, 145 pag. intitulaã: "Hymns of the Morning: Designed
for the use of God's people. Compiled by Charles C. Barker, Concord, 1872 .
12.- Carte de 680 cântãri cu note şi fãrã, 400 pagini intitulatã: "The New Jubilee Harp; or
Christian Hymns and Songs, A new collection of hymns and tunes for public and social
Worship. Boston, 1881"
Vezi Anexa
Spalding, II, 135
Cei de limbă engleză dar nu şi cei de limbă germană, cum sunt mennoniţii, amishii.
Campmiting-urile şi revival-urile
În mod excepţional chiar 4
“Cvartetul adventist Withe”
M. V. Diaconescu: William Miller ºi Adventismul modern, în "Adu-þi aminte", Aachen,
2001, pp. 135
Autor de imn (imnod) înseamnã textier de imn, nu compozitor. Pentru autor de melodie
(compozitor) termenul propriu este "melod". Un celebru autor atât de imnuri (imnodii), cât şi
de melodie (melodii) a fost Romanos Melodus din Bizanţ (sec. VI/VII), lui îi sunt atribuite
peste 1000 de compoziþii (imn plus melodie).
În parantezã se aflã numãrul din aceastã colecţie a cântãrii respective. Datele biografice ale
autorilor apar la fiecare cântare în parte
Lucru redat în partiturã prin "Anonim".
Cântãrile cu numãrul: 2, 4, 8, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 42 ºi 45.
Pentru cunoaşterea structurii pe incize a imnurilor în general se poate consulta studiul privind
"Relaþia dintre prozodie şi melodie şi rolul incizei în analiza imnologicã şi în versificarea de
imnuri" publicat în "Adu-ţi aminte", Aachen, 2002, pp. 419.
Atâta timp cât nu stãpâneşte un punct de vedere profesional, echilibrat, favorabil
eclectismului stilistic, vociferãrile pro şi contra muzicii rock nu aduc încã sunetul clar, liniştit
şi ferm, pe care biserica îl aºteaptã sã fie dat. Recenta contribuţie a lui S. Bacchiocchi şi
colaboratorii este interesantã, deşi insuficientã, deorece nu e fãcutã de un muzician.
Meditaţii mileniale. O culegere de cântãri pentru folosirea în adunãrile de A Doua Venire. De
J. V. Himes şi . Litch.
Harfa milenialã sau cântãri de A Doua Venire; pentru adunãrile de A Doua Venire a lui
Hristos.
Imnuri de A Doua Venire; date pentru a fi folosite în adunãrile de rugãciune şi de tabãrã. La o
mie opt sute patru zeci şi trei / Va fi anul jubileului. Boston, publicat de J. V. Himes, 1842."
Aceastã colecţie a fost produsã pentru a fi folositã în adunãrile Cortului Mare recent construit.
Harpa milenialã; destinatã adunãrilor de A Doua Venire a lui Hristos. Ediţia amelioratã. Trei
pãrţi într'un singur volum. (Compilatã) de Joshua V. Himes. Boston, Devonshire Str. 14,
1843.
Harfa adventistã, pentru a fi folositã de cei ce cred în grabnica revenire a lui Hristos.
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Imnuri pentru poporul deosebit al lui Dumnezeu care pãzeşte poruncile lui Dumnezeu şi are
credinþa lui Isus, compilatã de J. W.
Imnuri pentru credincioşii Celei de a Doua Veniri.
Harpa Jubileului, revãzutã şi adãugatã, pentru adunãri de cort, conferinţã, rugãciune şi
devoţiune /Publicatã la cererea mai multor prieteni de ...
Lira creştinã. O culegere de cântãri vechi şi noi pentru uz în adunãrile religioase publice.
Harpa jubileului. O culegere de imnuri religioase pentru uz public.
Imnurile Zorilor. Destinate pentru uzul poporului lui Dumnezeu. Compilate de Ch. C. Barker.
Noua harfã milenialã sau Imnuri şi cântece creştine. O nouã colecţie de imnuri şi melodii
pentru serviciile divine publice.
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