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Szerző 
Dr.rer.nat. 

Hans-Hermann Böhm  

További imapontok:- 
1. Imádkozzunk Olaszországért, amely továbbra is szembesül 

a születésszám drámai csökkenésének gazdasági és 
társadalmi következményeivel. 

2. Imádkozzunk az EU minisztereiért, hogy találjanak módot 
az Ukrajnának szánt fontos segélycsomag felszabadítására, 
amelyet jelenleg a magyar vétó akadályoz.

A mi valóságunk más: évente több ezer állat- és növényfaj pusztul 
ki. Az okok sokrétűek: az élőhelyeket szennyezik, a tájat utakkal 
szabdalják fel, a patakokat kiegyenesítik, az ipari és lakóterületek 
lezárják a talajt, a mezőgazdasági területeket pedig egyre 
intenzívebben művelik. 
"Szeretetből teremtettek", ez a megdöbbentő kijelentés minden 
teremtményről. Minden teremtmény Isten gondolata, és 
megmutatja, hogy milyen sokféleképpen cselekszik a 
teremtésben. A 
teremtés céljaként a 
bibliai szövegek 
t ö b b s z ö r i s 
kimondják: "Isten 
dicsőségére élni, 
h á l á t a d n i a 
Teremtőnek, és 
ebbe a hálaadásba 
m i n d e n 
teremtménytársat 
bevonni". 
A Biblia sok helyen 
m o n d j a , h o g y 
m i n d e n 
teremtménynek 
dicsérnie kell a 
Teremtőt, beleértve az erdő fáit és a vadon élő állatokat is. Az 
embert minden teremtménnyel együtt teremtették, az ember is 
benne van az élet hálójában. A növényektől és állatoktól függve 
pásztorokként vagyunk hivatottak, hogy friss vizet és zöld legelőt 
biztosítsunk. Az embernek tehát felelőssége van embertársaiért, 
azért, hogy ne pusztuljanak ki, hogy megőrizhessék élőhelyüket, 

hogy igazságos egyensúly alakuljon ki az ember és a teremtés 
többi része jogai között. A minden teremtménnyel együtt 
teremtve azt jelenti: tisztelettel élni mindazzal szemben, amit 
Isten teremtett és meg akar őrizni. Ha ezt elfelejtjük, saját 
megélhetésünket tesszük tönkre. 
Az európai keresztények kivehetik a részüket a biológiai 
sokféleség megőrzéséből azzal, hogy templomukban és 
ingatlanjaikon élőhelyeket teremtenek az állatok és növények 
számára. Az egyházak azt is követelhetik, hogy a sokféleség 
megőrzésére vonatkozó irányelveket hajtsák végre. A keresztény 
hálózatokban, mint például a www.arocha.org és a 
www.ecen.org, már most is sok minden történik, szakértelemmel 
és projektekkel, teológiai elmélkedéssel, új liturgiákkal és imákkal. 
Az EU irányelvekkel akarja megállítani a fajok drámai mértékű 
pusztulását: A Fauna-Flóra-Habitat, a Madárvédelmi és a Vízügyi 
Keretirányelv. Mind nagyon átfogó jogszabályok, de sajnos a 
végrehajtás messze elmarad. 2030-ra új célokat és 
i n t é z k e d é s e k e t h a t á r o z t a k m e g : h t t p s : / /
envi ronment.ec .europa.eu/strategy/biodivers i ty-
strategy-2030_en.   
Közbenjárás: 

• Kérjük, hogy újra hálát adjunk Isten teremtményei iránt, 
csodálkozzunk rá a sok csodára (gondoljunk csak a madarak 
repülésére) és tiszteljük élőhelyüket. 

• Kérjük, hogy az egyházak, a települések és az országok ismerjék 
fel a védelem sürgősségét, és tegyenek lépéseket.  

• Imádkozzunk az ENSZ biológiai sokféleségről szóló 
konferenciájáért is, amely 2022. december 7. és 19. között 
ülésezik Montrealban/Kanadában. A cél: 2030-ig az óceánok és a 
szárazföldek 30%-ának védelme.

Ez a Canopy utolsó száma karácsony előtt. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatását és imáit az 
egész évben. Ki gondolta volna az év elején, hogy Európában egy 
újabb súlyos konfliktus lesz, vagy hogy mindannyiunknak az 
emelkedő energiaköltségek és a megélhetési válság téljével kell 
szembenéznünk? Szerkesztőségként Ortwin Schweitzer személyében 
egy lelki atya elvesztésével szembesültünk, és sokunknak meg kellett 
birkóznia a változó személyes helyzetekkel is. Mindezekből láthatjuk, 
hogy kontinensünkön továbbra is nagy szükség van az imádságra. 
Januárban újra a postaládáitokba kerülünk, és bízunk benne, hogy 
ismét hajlandóak lesztek elfogadni a felhívást, hogy rendszeresen 
imádkozzatok Európáért. Már csak annyi marad számomra, hogy 
köszönetet mondjak olvasóinknak és munkatársainknak, és áldott 
karácsonyt és az Ő kegyelmével teli új évet kívánjak 
mindannyiuknak.

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
Noé azt a feladatot kapta Istentől, hogy mindenféle élőlényt vigyen be a bárkába, hogy életben maradhassanak. A Zsoltárok 
36:6-10-ben ez áll: "Uram, te gondoskodsz emberekről és állatokról egyaránt". Jézus pedig 40 napig élt együS a vadállatokkal 
a sivatagban. Isten mindent szeret, amit teremteS, és meg akarja őrizni.

Polyommatus spec.

Biodiverzitás: Ha Istent érdekli, talán nekünk is kellene
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Adományozni
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