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1. Prelude

Doa pribadi untuk menenangkan diri agar sepenuh

hati dan pikiran berbakti menyembah Allah 

Tritunggal.



2. Panggilan Ibadah (Bertanggapan)

1.Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-

gunung; dari manakah akan datang pertolonganku

2.Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan

langit dan bumi.

3.Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak

akan terlelap. 

4.Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga

Israel. 



5.Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di 

sebelah tangan kananmu.

6.Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, 

atau bulan pada waktu malam.

7.TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala

kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu.

8.TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari

sekarang sampai selama-lamanya. 



3. Nyanyian Iman: “I Surrender All”

Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku.

‘ku kasihi, ku percaya, ‘ku ikuti Di-a t’rus.

Chorus:

Aku berserah, aku berserah

Pada Tuhan, Jurus’lamat, aku berserah.



All to Jesus I surrender

Lord I give myself to Thee

Fill me with Thy love and power

Let Thy blessings fall on me.

Chorus:

I surrender all, I surrender all

All to Thee my blessed Saviour

I surrender all



4. Doa Pengakuan Dosa



5. Renungan Iman: Mazmur 62:2-3 

Hanya dekat Allah saja aku tenang, 

daripadaNyalah keselamatanku.

Hanya Dia-lah gunung batuku dan keselamatanku, 

kota bentengku, aku tidak akan goyah.



Bila da-mai mengiring jalan hidupku

rasa aman di hatiku

dan kesusahan menimpaku t’lah Kau

ajar 'ku mengingat FirmanMu.

Refrein:

Nyamanlah, jiwaku

nyamanlah, nyamanlah jiwaku.

Its Well With My Soul



When peace, like a river, attendeth my way,

When sorrows like sea billows roll,

Whatever my lot, Thou has taught me to say,

It is well, it is well, with my soul.

Refrain:

It is well, with my soul,

It is well, it is well with my soul.



Dalam pergumulan dan pencobaan

iman pun akan jaminan

dan mempedulikan kepapaanku

darahNya membasuh jiwaku.

Refrein:

Nyamanlah, jiwaku

nyamanlah, nyamanlah jiwaku.



◦Horatio Gates Spafford adalah seorang lawyer terkemuka

dan Penatua gereja Presbyterian.  Dia dikenal sebagai

penulis It Is Well With My Soul, setelah tragedi yang 

menimpa keluarganya. 

◦ TTL :  Troy, New York, 20 Oct 1828.

◦Wafat :  Yerusalem, 16 October 1888.

◦ Wife :  Anna Spafford

◦ Children :  Annie Spafford; Maggie Spafford, Bessie 

Spafford; 

Taneta Spafford



Keluarga ini adalah keluarga yang kaya, tetapi sangat sosial

dan aktif melayani di gereja dan berbagai kebaktian PI (Ia

anggota tim PI DL. Moody)

Tahun 1856, Horatio Gates Spafford, pindah ke kota Chicago. 

Di Chicago ia menjadi seorang lawyer terkenal serta

pengusaha real estate yang sukses.  Ia juga dosen pada mata

kuliah hukum kedokteran. 

Spafford jatuh cinta kepada Anna dari Stavanger, Norwegia, 

ketika sama-sama di sekolah minggu. Pasangan ini menikah

pada tahun 1861 dan dikaruniai satu putra dan empat putri.  

Keluarga ini merupakan anggota Gereja Presbyterian yang 

aktif.



BENCANA PERTAMA: 

KEMATIAN PUTRA TUNGGALNYA (Bnd Ayub1:19)

Pada tahun 1870 putra satu-satunya, meninggal dunia akibat

demam berdarah pada usia 04 tahun. Ini pukulan berat bagi

keluarga Spafford.

BENCANA KEDUA: 

KEBAKARAN BESAR MELANDA CHICAGO (Bnd Ayub 1:16)

Satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1871, 

kebakaran besar yang dikenal dengan nama “The Great Chicago 

Fire” menghancurkan kota dan perumahan yang dibangun

Spafford.  Semua assetnya musnah dan perusahaan real estate-nya

bangkrut. Ia mencoba tetap tegar dan masih membantu warga

membersihkan puing-puing sisa kebakaran.



BENCANA KETIGA: 

TABRAKAN KAPAL DAN TEWASNYA KE 4 PUTRINYA

◦Pada tahun 1873, Spafford  memutuskan pergi berlibur

bersama keluarga. Dia ingin beristirahat bersama istri dan

empat anak perempuannya, dan juga membantu DL. Moody 

dan Sankey di salah satu penginjilan mereka di Inggris. Tetapi, 

mendadak pada hari keberangkatan, ia tidak bisa ikut berlibur

karena ada satu bisnis yang harus dikerjakan. Daripada semua

tiket hangus maka ia meminta istri dan 4 anak perempuannya

pergi terlebih dahulu, nanti ia menyusul. 



◦Tanggal 22 Nopember 1873 kapal uap SS Ville du Havre, 

bertabrakan dengan kapal Inggris The Loch Earn di lautan Atlantik. 

Hanya dalam waktu 12 menit, Ville du Havre tenggelam dan 

menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio: 

Annie, Maggie, Bessie dan Taneta. Anna Spafford termasuk salah

satu dari 47 orang yang selamat.

◦Anna yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut mengisahkan

saat-saat terakhir ketika tragedi itu merengut nyawa keempat

putrinya :“Aku merasa seperti tersedot dengan keras ke bawah. 

Bayi Taneta terlepas dari tanganku karena benturan dengan

beberapa puing kapal. Benturan itu begitu keras sehingga

lenganku memar parah.



Benturan itu begitu keras sehingga lenganku memar parah. Aku

mencoba menggapai untuk menangkap bayiku dan berhasil

menangkap gaunnya, namun sesaat kemudian ombak

menghantam dan merobek baju yang kugenggam dan

menghempaskan bayiku dari tanganku selamanya." 

◦Kedua putrinya yang lain, Maggie dan Annie pada awalnya ditolong

oleh seorang pemuda, penumpang kapal yang berhasil mengapung

dengan sepotong kayu. Ia berenang mendekati kedua gadis itu dan

menyuruh mereka menggenggam kedua sisi bajunya sambil

mencoba mencari papan yang cukup besar untuk mereka bertiga.



◦Setelah berjuang sekitar 30-40 menit di laut, mereka berhasil

mendapatkan papan yang cukup besar dan pemuda itu berusaha

membantu kedua gadis Spafford untuk naik ke papan. Tetapi ia

melihat tangan mereka yang menggenggam bajunya mulai melemah

dan mata mereka tertutup. Tubuh kedua gadis yang sudah tidak

bernyawa lagi itu perlahan mengambang menjauh dari tubuh si

pemuda yang juga lumpuh akibat kecelakaan tersebut. Tidak ada

yang tahu apa yang terjadi pada anak-anak Spafford.

◦Dengan tubuh penuh memar dan luka, Anna Spafford berhasil

diselamatkan, namun semua rasa sakit yang dideritanya tidak

sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat

putrinya.



◦Pastor Nathaniel Weiss, salah seorang penumpang yang juga 

selamat dari kecelakaan kapal tersebut mendengar Anna berkata, 

“Tuhan memberiku empat anak perempuan. Sekarang mereka

diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa ..."

◦Anna benar-benar hancur, namun dalam kesedihan dan keputus-

asaannya, ia mendengar suara lembut berbicara kepadanya, 

"Engkau diselamatkan untuk suatu tujuan."

◦Anna teringat seorang teman pernah berkata, “Sangat mudah

untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tetapi

melupakan Tuhan dan hanya mengingatNya saat berada dalam

masalah."



Bila da-mai mengiring jalan hidupku

rasa aman di hatiku

dan kesusahan menimpaku

t'lah Kau ajar 'ku mengingat FirmanMu.

Refrein:

Nyamanlah jiwaku

nyamanlah nyamanlah jiwaku.

Its Well With My Soul



◦Sembilan hari setelah diselamatkan, Anna tiba di Cardiff, Wales. 

Anna mengirim telegram kepada suaminya: "Saved alone. What 

shall I do?" (aku sendiri yang selamat, apa yang harus

kulakukan?) 

◦Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani Anna dan berada

di sisinya dalam masa-masa berat tersebut.



◦Dalam perjalanan menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan

lokasi dimana kapal Vile du Havre tenggelam yang menewaskan

empat putri Horatio. 

Malam itu Horatio tidak dapat tidur. Berjam-jam lamanya ia

merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada 

keluarganya dan keempat putrinya yang meninggal di tengah-

tengah samudera Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur,  

Horatio menulis pada secarik kertas,  "It is well, the will of God be 

done." (Hal ini baik, kehendak Tuhan, terjadilah). 



◦Di atas kapal inilah Horatio kemudian menulis hymne "It is 

well with my soul" yang jika diterjemahkan : Jiwaku sanggup

menerima cobaan ini atau jiwaku tenang menghadapi

cobaan. 

◦Ketika bertemu kembali dengan isterinya, ia berkata, "Kita 

tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah

dengan mereka untuk sementara."



BENCANA KEEMPAT: 

KEMATIAN PUTERA ANAK KE 6

Horatio membawa Anna kembali ke Chicago untuk memulai kembali

kehidupan mereka. Tuhan mengaruniai mereka dengan tiga orang 

anak.  Putra mereka yang lahir pada tahun 1876 diberi nama Horatio 

untuk mengenang putera mereka yang telah meninggal. Pada tahun

1878 Horatio dan Anna dikaruniai seorang putri yang diberi nama

Bertha dan dua tahun kemudian, 1880, lahirlah Grace. Tragisnya, 

ketika Horatio kecil berusia 4 tahun, ia juga meninggal karena

penyakit demam persis seperti kakak lelakinya, 10 tahun yang lalu.



BENCANA KELIMA: 

DIKUCILKAN GEREJA.

Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Horatio kecil, gereja

mengucilkan mereka dengan alasan, "Pasti ada sesuatu yang tidak

beres dengan keluarga Spafford sehingga banyak tragedi menimpa

mereka."

�Karena tidak lagi diterima oleh jemaat di gerejanya, pada bulan

September 1881, Horatio membawa keluarganya menuju Yerusalem

untuk menetap di sana, bersama beberapa kawan yang juga ikut

pindah bersamanya,



◦Horatio memulai sebuah kelompok pelayanan yang 

kemudian dikenal sebagai "American Colony." Mereka

melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang 

miskin, merawat orang sakit dan menampung anak-anak

tunawisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan

kasih Yesus kepada sesama yang menderita. Novelis Swedia, 

Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof menulis tentang pelayanan

yang dilakukan kelompok ini dalam novelnya berjudul

“Jerusalem." Novel tersebut berhasil memenangkan hadiah

Nobel.



◦American Colony adalah suatu tempat di mana orang Kristen bisa

datang dan menghidupi suatu kehidupan Kristiani yang 

sederhana, berbagi segala sesuatu, dan melayani orang-orang 

sekeliling mereka.  Pengaruh mereka akhirnya membuahkan

banyak orang  penganut agama lain berbalik kepada Kristus di 

kota Yerusalem yang pada zaman itu tandus. Anggota Colony ini

kemudian bergabung dengan orang-orang Kristen Swedia, 

terlibat dalam pekerjaan filantropis di antara penduduk

Yerusalem terlepas dari apapun afiliasi keagamaan mereka dan

tanpa motif Kristenisasi – dengan demikian memperoleh

kepercayaan dari Muslim lokal, Yahudi, dan komunitas Kristen.



◦Horatio G. Spafford meninggal karena malaria pada 16 

Oktober 1888 di Yerusalem. Anna Spafford terus bekerja di 

daerah sekitar Yerusalem sampai kematiannya pada tahun

1923.



Ya Tuhan, tiap jam 'ku memerlukanMu,

Engkaulah yang memb'ri sejahtera penuh.

Reffrein:

Setiap jam, ya Tuhan, Di-kau kuperlukan;

'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

I NEED THEE EVERY HOUR (KJ 457)



I need Thee every hour, in joy or pain;

Come quickly and abide, or life is vain.

Refrain:

I need Thee, oh, I need Thee;

Every hour I need Thee;

Oh, bless me now, my Savior,

I come to Thee.



◦Putri Horatio, Bertha Spafford Vester, menulis kisah ini dalam
bukunya "Our Jerusalem": “Di Chicago, ayah mencari penjelasan
tentang hidupnya. Hingga saat ini, semuanya mengalir dengan
lembut seperti sungai. Kedamaian rohani dan keamanan telah
menopang awal hidupnya, kehidupan keluarganya, dan tempat
tinggalnya.  Orang di sekelilingnya bertanya-tanya, “Kesalahan apa
yang menyebabkan terjadinya tragedi beruntun pada Horatio dan 
Anna Spafford?”  Tapi, ayah yakin bahwa Allah baik dan ia akan
melihat anak-anaknya lagi di sorga nanti. Hal ini menenangkan
hatinya. Bagi ayah, keadaan itu seperti melewati 'lembah bayang-
bayang maut', tapi imannya bangkit dan kuat. Di laut lepas, dekat
tempat dimana anak-anaknya tewas, ayah menulis hymne yang 
menenangkan banyak orang." 



AKHIR KATA:

◦ Horacio Gates Spafford adalah Ayub jaman modern.

◦ Jika kitab Ayub disebut cuma dongeng dan kebohongan

bukankah kisah hidup Horatio membuktikan ternyata ada

manusia seperti Ayub di jaman ini.

◦ Sampai akhir hidupnya, Horatio membaktikan dirinya bagi

sesama manusia. Hidupnya begitu berarti walau ia mengalami

banyak kepahitan dalam kehidupannya.

BAGAIMANA DENGAN IMAN KITA SAAT INI KETIKA BENCANA 

NOVEL CORONA VIRUS SEDANG MELANDA SINGAPURA SAAT 

INI?



◦Ketika menulis syair lagu tersebut, Horatio terinspirasi dari Mazmur
46:2, “Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.”

Bagian ini adalah pernyataan iman. Dengan tenang dan agung  
tetapi juga dengan lantang nyanyian ini dibuka dengan suatu
pernyataan iman yang bernada pujian kepada Tuhan sebagai
“perlindungan dan kekuatan umat-Nya.”

Sebagai penolong dalam kesesakan hal ini berulang terbukti dalam
hidup umat. Kesimpulanya jelas. Meskipun mereka mengalami
ancaman yang paling dasyat, sekalipun bumi dan gunung-gunung
bergoncang, tetapi mereka tidak akan takut.



6. Doa Introspeksi Diri.

APAKAH KITA SIAP KETIKA SATU HARI KITA MENGALAMI 

KEHILANGAN? 

◦Orang yang kita cintai;  

◦Harta yang kita sayangi atau

◦Nyawa yang kita kasihi?

APAKAH KITA AKAN KEHILANGAN JUGA IMAN, PENGHARAPAN DAN 

KASIH KITA?

APAKAH KITA AKAN MENJADI SEPERTI ORANG GILA YANG YANG

KEHILANGAN SEGALA2NYA? 





7. Pengutusan Dan Doa Berkat Untuk kita dan 
Singapura


