
Prin harul Domnului, î n 28 noiembrie 

am deschis vaporul î n portul Guayaquil. 

Cu greu m-am la sat convins sa  particip 

la Deschiderea Oficiala  (dupa  oboseala 

de dupa  voiaj), dar am fa cut efortul s i 

Dumnezeu m-a surprins î nca  o data : am 

interact ionat cu consulul SUA s i cu 

responsabilul pt securitatea lui. Ne-am 

î mprietenit s i am planificat sa  ne 

reî nta lnim î mpreuna  cu familiile 

noastre. Sunt ata t de mult i oameni care 

au nevoie de Hristos, iar de cele mai 

multe ori nici nu trebuie sa  î i ca uta m 

prea mult - tot ce trebuie sa  facem este 

sa  ne prezenta m la î nta lnirea cu 

Dumnezeu s i sa  ma rturisim ce am va zut 

s i ce am auzit. 
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Î ntr-o seara  am ies it pe punte pentru a sta de vorba  cu Domnul 

s i pentru a ma  ”lepa da” de tot ce am adunat pe timpul zilei. 

Ochii mi-au fugit spre mas inile noi desca rcate dintr-un vapor 

ro-ro - ”Doamne, sunt ata t de multe...s i sunt toate ale Tale...s i 

cura nd vom avea s i noi nevoie de una...”. Am î nva t at 

credincios ia lui Dumnezeu din Scriptura , dar mai ales din ce am 

tra it î n ultimii ani de zile. Î n acea seara  Dumnezeu mi-a ra spuns 

imediat, î ndrepta ndu-mi privirea peste sutele de mas ini, ca tre 

sutele de ba rci de pescuit ancorate î n jurul nostru. La bordul 

lor sunt mii de oameni care trudesc continuu pentru familiile 

lor. Oare ca t i dintre ei au na dejdea pe care o avem noi? Oare 

ca t i sunt  gata sa  se î nfa t is eze î naintea Î mpa ratului? Înima mi s-

a umplut de tristet e s i de compasiune pentru ei. Sunt miliarde 

de oameni care nu î l cunosc pe Hristos s i care î s i tra iesc viat a 

fa ra  bucurie s i fa ra  na dejde. Ruga ciunea mea s-a schimbat: 

”Doamne, trimite-ne mai departe s i da -ne putere sa  biruim!” 

Mai î nta i Î mpa ra t ia! As a a fost s i as a trebuie sa  fie mereu, î n 

orice facem s i î n orice pla nuim: mai î nta i Î mpa ra t ia!   

Manta, Ecuador început de drum în America de Sud 

 

 

“… Fiindcă toate aceste lucruri 

Neamurile le caută. Tatăl vostru cel 

ceresc știe că aveți trebuință de ele.   

Căutați mai întâi Împărăția lui 

Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate 

aceste lucruri vi se vor da pe 

deasupra.”  

(Matei 6: 32, 33) 

Balboa, 

 Panama: 

59.645  

Puerto Quetzal, 

Guatemala: 

59.645 

Acajutla,  

El Salvador: 

27.178 

La Union,  

El Salvador: 

104.937 

Puntarenas,  

Costa Rica: 

55.156 

Î n ultimele luni s-au î nta mplat foarte multe 

lucruri pe vapor s i î n porturile î n care am 

acostat. Vrem sa  va  bucurat i ala turi de noi s i 

sa  sla vim pe Domnul pentru lucrarea î n care 

slujim î mpreuna : 

• Pentru impactul puternic î n viat a 

militarilor s i autorita t ilor din portul 

Balboa; 

• Pentru cei 100 de noi colegi care ni s-au 

ala turat î n Puerto Quetzal, Guatemala; 

• Pentru cele peste 127.000 de suflete care 

au vizitat vaporul î n cele doua  porturi din 

El Salvador s i î n special pentru cei 100 de 

tineri miltari care au ascultat Evanghelia 

ala turi de comandant ii lor; 

• Pentru protect ia vaporului î n Puntarenas, 

Costa Rica - unde majoritatea para melor 

s-au rupt din cauza curentului puternic. 

Vizitatori: 



Dumnezeu ne-a prega tit o cale larga  pentru a sluji 

militarilor s i autorita t ilor portuare din Balboa: 

antrenamente comune, vizite î n bazele navale s i anti

-drog s i î n facilita t ile portuare, antrenamente 

comune, diplome de apreciere s i mai ales noi 

prietenii. Am fost invitat sa  predau un curs 

(gestionarea situat iilor de urgent a ) î n baza Navala  - 

o ocazie rara  de a vesti na dejdea, motivat ia s i 

destinat ia noastra . Ca nd autorita t ile portuare au 

aflat despre acest curs au insistat sa  preda m acest 

curs s i pentru lucra torii lor. Acestea sunt doar 

experient ele mele, dar impactul vizitei Logos Hope 

î n Panama a fost mult mai mare. Totul spre gloria 

Î mpa ratului!  

 

Î n luna septembrie ni s-a ala turat un nou grup de 

voluntari. Cu tristet e ne-am luat ra mas bun de la 

vechii prieteni; cu bucurie i-am î nta mpinat s i 

antrenat pe cei noi. Mult umesc lui Dumnezeu pentru 

putere s i resurse! Am va zut un nou grup de 

voluntari urca nd pe vapor  cu entuziasm, dar fa ra  

experient a , iar doua  luni mai ta rziu pa s ind î n funct ii 

de operare a vaporului, prelua nd atribut ii î n situat ii 

de urgent a  s i slujind oamenilor din porturi.  

 

(Foto: În drum spre Panama City) 

(Foto: Departamentul de Punte și Navigație) 

Înainte a pleca din portul din Balboa am schimbat 
daruri și ne-am rugat alături de militarii  

din Serviciul Aero-Naval 

Directorul 
Serviciului  
Aero-Naval 

Comandantul 
Grupului de Nave 

Noi prieteni : Alvaro  (ofițer 
portuar) și logodnica lui 

Cursurile și antrenamentele pentru voluntarii care se 
alătură misiunii Logos Hope sunt cerințe legale. 

Planificarea și coordonarea lor fac parte din 
responsabilitățile funcției mele. 

Supraviețuire pe mare & Stingerea incendiilor 



Împreună cu Cristina, alături de Comandantul Bazei 
Navale și Comandantul Portului Militar 

Eveniment pentru tinerii 
militari și comandanții lor 

De multe ori Dumnezeu ne întrerupe rutina pentru a ne 
îndrepta privrea către EL.  

În Puntarenas am lucrat ore lungi în condiții mai 
periculoase decât de obicei, iar în final căpitanul a luat o 

decizie dificilă: plecarea din port înainte de termen. 
 Toate sunt în mâna Lui!  

 Î n luna octombrie am slujit î n doua  porturi din El 

Salvador. Am avut un numa r foarte mare de 

vizitatori: oamenii au ca la torit ore î ntregi, iar apoi 

au as teptat alte 3-4 ore la ra nd pentru a urca pe 

vapor. Ce binecuva ntare sa  avem ata tea suflete 

pa s ind î n casa noastra  plutitoare! 

O alta  binecuva ntare a fost interact iunea cu 

comandantul bazei navale din La Union. L-am 

cunoscut la deschiderea oficiala  a vaporului, î nsot it 

de comandantul portului militar. Ne-am î mprietenit 

s i au urmat vizite ala turi de familii. Prin intermediul 

lor am cunoscut alt i militari credincios i s i tot cu 

ajutorul lor am reus it sa  aducem pe vapor 100 de 

elevi s i cadet i care studiaza  î n Baza Navala , la un 

eveniment î n care i-am î ncurajat s i le-am vestit 

Evanghelia. Am la sat î n urma  biblii, prietenii s i un 

grup de militari cres tini care vor continua sa -s i 

tra iasca  credint a s i sa -s i ma rturiseasca  na dejdea î n 

mijlocul colegilor  s i a comunita t ii. 

 

Puntarenas a fost ultimul port din America Centrala , 

î nainte de a ne î ndrepta spre urma toarea etapa  a 

slujirii - America de Sud. Aici am slujit timp de doua  

sa pta ma ni ala turi de OM Costa Rica s i comunitatea 

evanghelica  de aici, prin donat ii, construct ii s i 

evenimente de evanghelizare. 

Din cauza unui curent puternic care punea presiune 

pe vapor, multe dintre para me (”sforile” cu care 

lega m vaporul la mal) s-au rupt, iar î n final am luat 

decizia de a pleca mai devreme din acest port.  

Rugat i-va  ala turi de noi pentru ceea ce am sa dit î n 

ultimele luni, ata t noi ca s i familie ca t s i comunitatea 

Logos Hope î n general. Ceea ce Dumnezeu a î nceput 

î n aceste locuri sa  creasca  s i sa  aduca  rod! 

 

(Foto: Oamenii așteptând să urce pe Logos Hope) 

Logos Hope în 
portul La Union, 

El Salvador 



 

Prin harul Domnului s i prin ruga ciunile s i sprijinul 

dumneavoastra , noi suntem sa na tos i din toate 

punctele de vedere. Problemele nu ne ocolesc, dar 

pa na  aici Dumnezeu ne-a pa zit de boli grave s i de 

accidente grave. 

Caty, Rebeca s i Îlinca au î nceput un nou an s colar. Se 

descurca  bine la toate materiile. Acum Îlinca merge 

î n fiecare zi la s coala , pentru trei ore. 

Cristina continua  sa  slujeasca  î ntr-unul din grupurile 

de î nchinare s i î n lucrarea cu femeile (instruire s i 

donat ii de mas ini de cusut). 

Odata  cu venirea noilor voluntari, î n luna 

septembrie am primit î nca  11 tineri î n ”familia Vlad”.   

Ne ruga m sa  î i putem ca la uzi s i sprijini atunci ca nd 

trec prin î ncerca ri. 

Un mare motiv de mult umire este situat ia 

financiara : î n ultimele luni Dumnezeu a trimis 

fonduri suficiente . Va  mult umim s i ne ruga m ca 

Domnul sa  va  binecuva nteze inimile s i ga ndurile!  

 

“Cât despre mine, eu și casa mea vom 

sluji Domnului”  (Iosua 24:15) 

misionaripevapor@gmail.com 

 

Facebook: Vlad Ionut-Adrian 

 

VLAD Fam. 

M.V. LOGOS HOPE,  

Alte Neckarelzer Str. 2,  74821 

Mosbach ,Germany  

Scrieți-ne: 

Cont APME  Banca Transilvania:  

RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802 

Swift Code: BTRLRO22 

Va  ruga m sa  ment ionat i la fiecare 

donat ie: ”pentru familia 

Vlad” sau ”pentru Logos Hope”. 

Participați: 

Donează online 

 
 

Antofagasta 3 ianuarie - 25 ianuarie 

Porturi viitoare (în Chile): 

Valparaiso 29 ianuarie - 11 

Lirquen 12 februarie - 1 martie 

Puntarenas 6 martie - 15 martie 

Va  ruga m sa  continuat i sa  ne sust inet i spiritual prin 

ruga ciuni pentru sa na tate s i cres tere spirituala . Ne 

dorim sa  umbla m tot mai aproape de Dumnezeu s i 

sa  cunoas tem tot mai bine voia Lui, pentru a o urma 

î ntocmai. 

Rugat i-va  s i pentru urma toarele voiaje, prin zone cu 

va nt s i curent mai puternic deca t am fost obis nuit i î n 

ultimii ani. 

Rugat i-va  pentru cres terea celor ca rora le-am slujit  

s i pentru sufletele celor ca rora urmeaza  sa  le slujim. 

Cu dragoste î n Hristos, de pe vaporul Logos Hope, 

din  Emisfera Sudica  , 

Ionuț, Cristina, Caty, Rebeca și Ilinca Vlad 

https://apme.ro/doneaza/

