
Horatio si Anna Spafford 

,,Bine e ȋn Isus” 

-informaţii prelucrate de Adriana Ardeu 

(Imaginea 1) Horatio plӑtise celui ce i-a adus telegrama ( un fel de scrisoare rapidӑ) şi 

rӑmase nemişcat cu ea ȋn mȃnӑ. Pentru mintea şi sufletului lui , cele cȃteva cuvinte trimise de 

soţia lui prin telegramӑ erau prea greu de ȋnţeles: ,,SINGURA SALVATӐ. CE SӐ FAC… 

DOAMNA GOODWIN, COPIII, WILLIE  AU PIERIT CU TOŢII. AŞTEPT RӐSPUNS…”  

Singura salvatӑ?   Dar fetele, cele 4 fetiţe scumpe primite de la Dumnezeu unde sunt?  

( Imaginea 2)Horaţio Stafford era un tȃnӑr ȋnvӑţӑtor de şcoalӑ duminicalӑ ȋn Chicago, 

America.  Avea o grupӑ de adolescenţi şi tineri şi  iubea sӑ le explice Cuvȃntul lui Dumnezeu şi 

promisiunile Lui. Cȃnd Anna Larssen, o tȃnӑrӑ din Norvegia a ȋnceput sӑ participle la clasa lui a 

observat imediat  cȃt e de atentӑ, inteligentӑ şi cȃt de mult iubea Cuvȃntul lui Dumnezeu. Dupӑ 

trei ani- timp ȋn care Anna a terminat şcoala, ȋn anul 1861, cei doi s-au cӑsӑtorit.  

( Imaginea 3)  Horaţio era un avocat bun, aşa cӑ cei doi se descurcau bine şi  aveau o 

viaţӑ confortabilӑ. Locuiau ȋntr-o cӑsuţӑ drӑguţӑ, dar deşi pӑreau cӑ sunt oameni liniştiţi şi 

simpli, cei doi cӑutau sӑ trӑiascӑ dupӑ voia lui Dumnezeu şi sӑ le spunӑ şi altora despre El.  

(Imaginea 4) Erau incӑ vremurile cȃnd în America ȋncӑ mai exista sclavie iar oamenii negrii 

care erau totuşi liberi, erau trataţi cu superioritate de cӑtre albi. Nu erau plӑtiţi ca şi un alb, nu 

aveau voie sa intre ȋn restaurante cu albii, iar copiii lor nu aveau voie sӑ meagӑ la şcoalӑ, cel 

puţin nu la şcolile albilor. Horatio a ȋnceput sӑ lupte contra acestor lucruri. De asemenea, o altӑ 

durere a lor era faptul cӑ femeile nu aveau drepturi ca şi bӑrbatii. Ele nu puteau munci, nu erau  

considerate la fel de inteligente şi capabile ca şi bӑrbaţii şi nu aveau drept sӑ voteze. 

( Imaginea 5) Ȋn cӑsuţa lor se adunau adesea oameni care discutau cum sӑ lupte 

ȋmpotriva acestor nedreptӑţi şi cum sӑ  ajute la rӑspȃndirea Evangheliei. Au ajuns sӑ fie prieteni 

cu oameni deosebiţi  cum ar fi D.Moody, şi preşedintele consiliului pentru egalitatea a femeilor. 

( Imaginea 6) Horaţio şi Anna erau fericiţi: se bucurau cӑ lucreazӑ pentru Domnul . Au 

fost binecuvȃntaţi şi cu 4 fetiţe minunate: Annie, Maggie, Bessie şi Tanetta şi într-un târziu a 

venit şi mult aşteptatul băieţel în familie. Dar viaţa lor de credinţӑ a ȋnceput sӑ fie pusӑ la 

ȋncercare.  În 1870, băieţelul lor s-a îmbolnăvit de scarlatină şi a murit la vârsta de numai 4 ani. 

Vă daţi seama ce înseamnă pentru nişte părinţi să-l conducă la groapă pe scumpul lor îngeraş.    

( Imaginea 7) Apoi, la numai un an după moartea băieţelului, în perioada când  afacerile le 

mergeau  cel mai bine  a izbucnit marele  foc din Chicago (8 octombrie 1871) , un incendiu atȃt 

de mare ȋncȃt a distrus peste   17 000 case şi a omorȃt 250 de oameni  ȋn 2 zile rӑmânând  ȋn 

istorie drept unul din  cele mai mari incendii din America.  Cauza acestui incendiu?  ( Imaginea 



8) Se pare cӑ undeva   ȋntr-un  grajd, o vacӑ a rӑsturnat lampa stӑpȃnei sale, iar focul…nu a mai 

putut fi oprit. 

 Horaţio şi Anna au pierdut şi ei  multe terenuri cumpӑrate, birourile lui Horatio, bilblioteca sa 

valoroasă şi toate economiile de o viaţă au fost distruse în numai 24 de ore. Toate peste noapte. 

Dar nu au stat sӑ se plȃngӑ. Inima lor era la cei peste 100 000 de oameni rӑmaşi fӑrӑ adӑpost şi 

au fӑcut tot ce au putut sӑ ajute.   

( Imaginea 9) Dupӑ multӑ muncӑ , sӑnӑtatea Annei a devenit tot mai şubredӑ, aşa cӑ au 

hotӑrȃt sӑ plece ȋn Europa pentru a se odihni şi pentru a asculta predicile bunului lor prieten , 

evanghelistul Moody. Cu foarte puţin timp înainte de îmbarcarea pe vaporul francez VILLE 

DE HAVRE Horatio a primit vestea că trebuie să mai rămână în Chicago pentru că apăruse o 

ofertă a unui domn respectabil care dorea să cumpere unul dintre terenurile în care Horatio 

investise înainte de Marele Incendiu. Horatio nu a vrut ca vacanţa familiei sale să fie perturbată 

şi a rugat-o pe Anna şi pe cele patru fiice să ia vaporul Ville de Havre, din portul New York, 

promiţându-le că va veni şi el în Anglia peste câteva zile, imediat cum va rezolva problema 

respectivă. 

( Imaginea 10) Anna şi fetele au plecat ȋmpreunӑ cu doamna Goodwin şi Willie, nişte 

prieteni. Aceştia s-au ȋmbarcat pe vaporul  Ville de Havre spre Paris , dar pe data de  Noiembrie 

1873,  tragedia a lovit puternic familia: ȋn largul oceanului, vasul s-a ciocnit de un vas britanic, 

Lochearn.   A fost ceva neașteptat; pasagerii nici nu avurӑ timp sӑ realizeze ce se ȋntâmplӑ; ȋn 

numai 12 minute, vaporul  care purta peste 307 de pasageri…… s-a scufundat.  

( Imaginea 11) Anna cӑuta disperatӑ sӑ ȋși ținӑ fetele strâns lângӑ ea pe punte  printre 

scânduri sfӑrâmate, zguduituri puternice și  valuri. Dar oricât s-a zbӑtut și orcâtӑ forțӑ a gӑsit ȋn 

inima ei de mamӑ,  fetele au dispӑrut pe rând smulse de valuri și nu le-a mai vӑzut niciodatӑ.  

Ultima imagine ce o mai avea ȋn memorie era cum valurile i-au smuls violent fetița cea micӑ din 

brațe.  226 oameni au dispӑrut ȋn apele adânci de peste 4 km.  

Celӑlalt vapor a reușit sӑ salveze 61 de pasageri + echipajul vasului. Anna a fost gӑsitӑ 

inconștientӑ plutind pe o scândurӑ. Un marinar a văzut-o şi a sărit în apele reci să o scoată.         

( Imaginea 12) Când și-a revenit, prima ei reacție a fost  una de o cumplită disperare. Fetiţele ei 

scumpe… cum nu a putut face  nimic să le salveze….. Annie, Maggie, Bessie şi Tanetta au 

pierit înghiţite de valurile Oceanului Atlantic…. cum să trăiască ea iar ele să moară? 

 În culmea durerii însă, Anna auzi o voce ȋn cugetul ei care i-a spus: ,, Ai fost cruțatӑ cu 

un scop!”  Anna ȋși aminti acum de Iov din Biblie și ȋi veneau ȋn minte cuvintele unui prieten:   

,, E ușor sӑ fii mulțumitor Domnului când toate ȋți merg bine. Ai grijӑ ȋnsӑ sӑ nu-I fii un prieten 

schimbӑtor ca vremea.”  Unul din oamenii prezenți pe vapor ȋsi amintește cu admirație cӑ a 

auzit-o pe Anna spunând: ,, Domnul mi le-a luat pe toate patru…Ȋntr-o zi voi ȋnțelege de ce…” 
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 (Imaginea 13) Când ajunse ȋn portul Cardiff, Anna i-a telegrafiat soțului ei 

telegrama  aceea devastatoare care a rӑmas ȋn istorie: ,, SINGURA SALVATӐ…”.Horațio o 

citi cu o durere cruntӑ. Se ȋmbarcӑ pe un vapor sa meargӑ la soţia sa.  În timp ce traversa 

Atlanticul, Horatio l-a rugat pe căpitan să-l anunţe în momentul când vaporul va trece prin zona 

unde au murit cele patru fetiţe. După un anumit timp, comandantul vaporului l-a chemat pe 

punte pe Horatio şi i-a spus: “Am făcut o atentă verificare a acestei zone şi pot să vă spun că 

exact în acest moment trecem prin locul unde s-a scufundat vasul de pasageri Ville de Havre. În 

acest loc, apa Oceanului are o adâncime de aproximativ 4 km.” 

          ( Imaginea 14) Se spune cӑ ȋn aceste moment Horațio a pus pe hârtie versurile ,,Bine e ȋn 

Isus ( It is well with my soul)”, versuri izvorâte din durerea ce o simțea ȋn  suflet liniștitӑ de 

pace ape care i-o dӑdea credința ȋn Cel ce știe mai bine toate lucrurile. (Imaginea 15)  Mai 

târziu, acestea au fost preluate de cӑtre muzicianul Philip P. Bliss, care le-a dat o melodie și a 

cântat pentru prima oarӑ cântarea la o evanghelizare ținutӑ de Moody, prietenul lui Horațio.  

*Sugestii: -Cântaţi refrenul cântării aici… 

               -Dacă doriţi aici se poate face pauză. 

Când am pacea Domnului 

Când am pacea Domnului 

În viața mea 

De vifor eu nu sunt răpus. 

Iar inima mea 

Tot așa va cânta: 

Bine e, bine e în Isus! 

 

Bine e, (bine e) în Isus (în Isus)! 

Bine e, bine e în Isus! 

 

Chiar dacă cel rău 

Să mă-nfrice ar vrea, 

Mă-ncred în Divinul Cuvânt. 

Isus a plătit 

La Calvar vina mea 

Și curat sunt prin sângele sfânt. 

 

Povara păcatului 

El mi-a luat, 

Din groapa pieirii m-a scos. 

Acum eu sunt liber, 

Prin har sunt iertat 

Și-L slăvesc pe Isus bucuros. 

 

Aștept, Doamne, 

Ziua când vei reveni, 

Când trâmbița va răsuna; 

În slavă, pe nori, 

Fața Ta voi vedea 

Și-al meu suflet atunci va cânta 

 

 



( *La doar o lunӑ dupӑ ce Bliss a cântat cântarea, el cӑlӑtorea cu trenul ȋmpreunӑ cu 

soția sa. De asupra unei vӑi, podul peste care trecea trenul s-a prӑbușit și cei doi au murit 

alӑturi de ceilalți pasageri.A lăsat în schimb, alături de Horatio, o moştenire care e iubită şi 

preţuită  pe ste generaţii în multe limbi. ) 

( Imaginea 16) Horațio și Anna, odatӑ reuniți, s-au ȋntors la Chicago. Acolo Dumnezeu i-

a mângâiat cu o fetițӑ, a cincea, pe nume Bertha, și un fiu pe nume Horațio II, care ȋnsӑ a murit 

de scarlatinӑ la numai 4 ani. Din nou ȋnsӑ, dupӑ  aceastӑ tragedie, Dumnezeu le-a mai dat o 

mângâiere: o fetițӑ cӑreia i-au pus numele Grace. Horațio predica ȋn jur cu pasiune despre faptul 

cӑ ȋn Christos, creștinii pot fi biruitori.Cei ce ȋl urmau au format un timp adunarea ,, 

Biruitorilor”, dar când a murit și micuțul Horațio, oamenii au ȋnceput sӑ bârfeascӑ :,, Oare nu ȋi 

pedepsește Dumnezeu? Nu cumva au fӑcut ceva rӑu?” 

( Imaginea 17) Dezamӑgiți de oameni dar tot mai convinși de faptul cӑ Isus Christos va 

reveni curând, Horațio și Anna au hotӑrât sӑ se mute la Ierusalim, ȋmpreunӑ cu cele 2 fete. 

Acolo au pus bazele Coloniei Americane. Dumnezeu i-a dus acolo cu un scop. Cei doi s-au 

ocupat de ajutorarea sӑracilor  și vestirea Evangheliei mult timp. Tragediile ȋnsӑ nu s-au oprit. A 

venit rândul lui Horațio sӑ meargӑ sӑ  se alӑture celor 5 copilași ȋn cer lângӑ Domnul Isus. La 

vârsta de 60, ȋn 1888, Horațio a murit de malarie. Sӑ fie ȋnsӑ acesta sfârșitul misiunii  familiei 

Spafford? Din contrӑ. Dumnezeu avea ȋn continuare multe de ȋndeplinit cu ei. 

Anna a continuat ȋn Ierusalim o lucrare mӑreațӑ. A deschis un hotel și a pornit o afacere 

foarte prosperӑ cu fotografii, iar din banii câștigați a ajutat o mulțime de sӑraci, ȋn perioada 

rӑzboaielor. Fie cӑ erau evrei, musulmani, sau orice altӑ nație și credințӑ, oamenii știau cӑ sunt 

primiți la Colonia americanӑ.  

( Imaginea 18) Bertha, fiica cea mare, ajuta și la un spital pt sӑraci. Ȋntr-o zi, vӑzu un 

musulman  cӑlӑtor, venea din deșert cu soția ȋnsӑrcinatӑ. Cӑuta disperat un spital, sau un loc de 

poposire mӑcar, dar pentru cӑ era sӑrbӑtoare, totul era ȋnchis. Bertha ȋși imaginӑ pe Iosif și 

Maria cӑutând un loc de poposire, ca aceștia doi. Ȋi chemӑ la ea și ȋi ajutӑ. Femeia a murit ȋnsӑ 

la naștere. Tatӑl, sӑrutându-și copilul ȋl puse ȋn brațele Berthei spunându-I ,,Ȋn deșert cu mine, 

va muri ȋn câteva zile. Crește-l te rog. Știu cӑ aici va avea o șansӑ”. Bertha a lua copilul.  La 

scurt timp ȋnsӑ au ȋnceput sӑ vinӑ și alte familii de musulmani. ( Imaginea 19) Așa, au deschis 

și un orfelinat. 

Lucrarea pe care a dezvoltat-o Anna, familiile fetelor ei și  toti cei ce li s-au alӑturat a 

avut un impact de neuitat pt cei ce au ajuns sa fie ajutati de ei, și un nepot din familia lor a mai 

tinut deschis hotelul pânӑ ȋn 2008. ( Imaginea 20) Cântarea lui Horațio ,,Bine e ȋn Isus” a fost 

tradusӑ ȋn zeci de limbi și are ȋn continuare un mesaj real și ȋncurajator pt cei ce o cântӑ.  Despre 

viața și lucrarea ȋn Ierusalim a Annei Spafford s-au scris diverse cӑrți, iar una, a câștigat premiul 

Nobel  și a ajuns renumitӑ. 



Nu știm cum am fi reacționat noi ȋn locul acestor oameni. Nu știi cum vei reacționa tu 

dacӑ vin probleme și tragedii, dar ține minte: dacӑ rӑmâi ȋn Hristos, și accepți pacea Sa ȋn inimӑ, 

nu te vei mai chinui cu ȋntrebarea,, de ce?” ci  vei putea merge mai departe bazându-te pe 

versetul:  ( Imaginea 21),,Toate lucrurile lucreazӑ ȋmpreunӑ  spre binele celor ce Ȋl iubesc pe 

Dumnezeu.” Atunci vei vedea cӑ dincolo de suferințӑ, Dumnezeu are un plan minunat pus 

deoparte pentru tine, lucruri mari care nu s-ar putea ȋmplini dacӑ nu primești din partea lui 

Dumnezeu atât greul cât și binele. A fost nevoie de un Iov pentru ca o lume intreaga să afle, 

generaţii la rând, că poţi rămâne credincioşi lui Dumnezeu şi că Dumnezeu răsplăteşte mai mult 

decât ne putem imagina fiecare suferinţă îndurată pentru Numele Lui.  Răsplata cea mai mare o 

vei primi în cer, deci nu uita: oricât de dureroase ar fi încercările, nu pot sta alături de răsplata 

glorioasă ce va fi primită în cer. 

Domnul sӑ te ajute ca ȋntotdeauna sӑ privești nu la nori ci, cu credințӑ, la soarele care 

urmeazӑ sӑ strӑluceascӑ dincolo de nori mai frumos ca oricând şi să auzim cu toţii de biruinţele 

tale pe care Dumnezeu le va folosi să îi incurajeze pe mulţi. Amin. 

  

*Dacă doriţi, puteţi cânta cu copiii întreaga cântare de pe slide-urile de la final. 

. 

 

 

 


