
SOBOTA 12. 3. 2022 

Bratr Callugar Rares, superintendent rumunské ECM 

 nám posílá dopis sestry Alliony, svědectví a prosbu o modlitby. 

 

Alliona je jedna z žen, která uprchla před válkou z Ukrajiny a v komunitním táboře pracuje po boku 

rumunských metodistů, kteří pomáhají lidem prchajícím z Ukrajiny. 

 

Jmenuji se Alyona Ladyzheva. Pocházím z Ukrajiny, z nejsevernějšího města země, ze Slavutyče, 

které hraničí s Běloruskem. Toto město bylo postaveno po černobylské havárii pro ty lidi, jako je 

moje rodina, kteří reagovali na tuto strašlivou světovou katastrofu a likvidovali ji, riskovali své 

životy a po celá ta léta nadále zajišťovali bezpečný provoz černobylské jaderné elektrárny pro celý 

svět, včetně Běloruska a Ruska. Dvacet let jsem pracovala na projektech vytvoření největší 

pohyblivé konstrukce - oblouku nad zničeným jaderným blokem černobylské jaderné elektrárny, 

abych ochránila svět před jaderným nebezpečím. 

Poté jsem se rozhodla, že mým posláním by nyní mělo být vytváření zelené bezpečné energie. 

Proto už tři roky pracuji na projektu výstavby největší větrné farmy na Ukrajině na samém jihu mé 

země, na břehu neuvěřitelně krásného růžového jezera Sivaš nedaleko Krymského poloostrova, 

který v roce 2014 obsadilo Rusko. 

Dne 24. února 2022 jsem přišela o všechno. Hned první den byla moje větrná elektrárna 

ostřelována a obsazena ruskými útočníky. ChNPP byla obsazena ruskými útočníky a zbavena 

energie, což vytváří nebezpečí pro svět. Mé rodné město Slavutyč je obklíčeno ruskými vojsky a je 

bez proudu. Lidé jsou bez elektřiny, mají omezené možnosti vytápění a nemohou si uvařit jídlo. 

Veškeré dodávky potravin a léků jsou již dva týdny zablokovány. 

A to je jen můj malý pravdivý příběh o válce. Je nás však 40 milionů a každý z nás má svůj vlastní 

příběh utrpení a bolesti. 

Obracím se na všechny a církve a lidi modlící se za mír na Ukrajině. 

Prosím, prosím, modlete se za každého z nich - každý z nich je velmi důležitý. 

 

Modlete, se prosím:  

- za každého Ukrajince, který je na frontě nebo v týlu, 

- za každou ukrajinskou ženu, která chrání své děti, 

- za každé trpící ukrajinské dítě, 

- za každého zraněného a zabitého Ukrajince, 

- za mého manžela, který nadále provozuje solární elektrárnu a vyrábí elektřinu pro lidi v zemi, 

- za mou rodinu, za rodinu mého muže, která zůstala v obklíčeném městečku Slavutyč, 

- za lidi trpící v okupovaných a zničených ukrajinských městech (Mariupol, Charkov, Černihiv, 

Cherson a další), 

- za každého ukrajinského vojáka, 

- za naše muže z místní obrany, kteří chrání naše města, městečka, vesnice, ulice, 

- za vodu - na Ukrajině jsou lidé a děti, kteří umírají (doslova) žízní, 

- za jídlo - jsou ukrajinští lidé a děti, kteří umírají (doslova) hlady 

- za teplé počasí, nyní je velká zima, dokonce mínus 10 stupňů a mnozí se ukrývají ve sklepích - 

jsou ukrajinští lidé, kteří mají omrzliny a doslova umírají zimou, 

- za dodávky oblečení, matrací, postelí, bot, 

- aby byli nalezeni a vytaženi z trosek ti Ukrajinci, kteří jsou pod sutinami vybombardovaných 

domů a budov, 

- za ty Ukrajince, kteří opustili své domovy a zemi a nemají kde odpočívat, 

- za ukrajinské osiřelé děti, o které se už nikdo nemůže postarat, 



- za ukrajinské osamělé děti, které se dostaly na hranice země, 

- za ukrajinské sirotky, kteří ve válce přišli o rodiče, 

- pro ty Ukrajince, kteří trpí chronickými chorobami (rakovinou a dalšími závažnými 

onemocněními), kteří trpí, protože již nemají přístup k léčbě. 


