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1. Mose, 2,4b-9.15: 
   ۱۵ هی آ و ۹ تا۵ اتیآ ۲ باب شیداپی

 . شدتمام آنها لشكر ۀهم و نیزم و آسمانها و

 ن یزم  بر  باران   خدا  خداوند  رایز  بود،  دهیینرو  هنوز  صحرا  علف   چیه  و  نبود  نیزم  در   هنوز  صحرا  نهال  چ یه  و  ۵

 .كردیم رابیس  را نیزم یرو تمام ،برآمده نیزم  از مه  و   ۶.بكند را نیزم كار كه نبود یآدم و بود دهینباران

 . شد زنده نَْفس آدم و د،یدم اتیح روح یو ینیب در و بسرشت نیزم خاك از  را آدم  پس خدا خداوند  ۷

 .گذاشت آنجا در بود، سرشته  كه  را آدم آن  و نمود َغْرس مشرق بطرف عدن  در ی باغ خدا خداوند و ۸

 درخت   و  باغ  وسط  در  را  اتیح  درخت  و  د،یانیرو  نی زم  از  را  خوراكخوش  و  خوشنما  درخت   هر  خدا  خداوند  و ۹

  محافظت   را  آن  و  بكند  را  آن  كار  تا  گذاشت  عدن  باغ  در  را  او  و  گرفت  را  آدم   خدا  خداوند  پس  ۱۵.را  بد  و  كین   معرفت

 . دینما

  گرفت   میتصم   ،  یقانون یدرمان  مهی ب  یها  شرکت  ارگان نیباالتر  ،  فدرال  مشترک   تهی کم شیپ  سال  کی  ،  یگرام  یاعضا

  را   ها  یزومیتر*    ریسا  و  داون   سندرم  ی برا  خون  شیآزما  دیبا  ندهیآ  ،در   هستند  خطر   معرض  در   که   ی باردار  زنان   که

 نه ی معا   و  ،  شود  یم  انجام  امروزه   که  یخون  یها  شیآزما  با .  دهند  انجام  سالمت  مهی ب  شرکت   توسط   ی طیشرا  هر  تحت

 حال  نیا  با.  است  کی وتیآمن   عیما  یها  شیآزما  قیطر  از  شتر یب  جینتا  دویآ  یم  وجود  به  یکمتر  خطر  حاضر  حال  در  قیدق

.  شوند  انجام   خطر   پر  یها   یباردار  در   مثال  عنوان   به   ،"    یپزشک   هیتوج  با  ییاستثنا  موارد  در "   دیبا  فقط  شاتیآزما  ن یا  ،

  به   منجر  موارد  شتریب  در   که  ،   دهد   ی م  نشان  را   داون  سندرم   یباال  احتمال  شیآزما  جهینت  که   آمده  شیپ  اتفاق  نیا  قبالا 

  منجر   تواند  یم  ن یا  ،   باشد  یدرمان  مهیب  یایمزا  از  اکنون  شیآزما  ن یا  اگر.  شود  یم  مبتال  فرد  توسط  نیجن  سقط  انتخاب

 . شود معلول کودکان تولد از قبل انتخاب نیا به

 کردی م یاجبار را ها دون«» یسازمیعق  که یمادرزاد یماریب یدارا  نوزاد تولد از یر یشگ یپ قانون ،۱۹۳۳ هیژوئ در

 پس.  بودند  یناز  حکومت  یط  در   موافقتشان  بدون   انسان  ۴۰۰٬۰۰۰  شدن   میعق  مسوول  هادادگاه   نیا.    دیرس  بیتصو  به

 نامه   تلریه  آدولف  ۱۹۳۹  سال  زییپا  در.  شد  بدتر  یریچشمگ   طرز  به  معلول  افراد  تیوضع  ،  دوم  یجهان  جنگ  آغاز  از

 آنها   سم  قیطر  از  توان  یم  ،   مارانی ب  تی وضع  یانتقاد  یابیارز  صورت  در"   كه  داشت  اظهار  آن در  و  كرد  صادر  یا

   ابانیدرخ  الیو  کی  در  و  شود،  یم  دهینام"  ۴  یت  اتیعمل*"   ،    اختصار   به   ،  قتل  برنامه  تیریمد."    کشت  را

Tiergartenstrasse 4  افراد   مرگ  و  یزندگ  مورد  در  نیبرل  در  روانپزشکان  ،  بعد  به   آن  از .  شد  مستقر  نیبرل  در  

 سرعت   به  ،  نبود"  یزندگ  قیال"   پزشکان  قضاوت  به  که  یکس  هر.  گرفتند  یم  میتصم  کشور  سراسر  در  ماری ب  و  معلول

  م یتصم  متخصصان  گذشته  سال  در .شد   یم  کشته  آنجا  در  و    برده  قتلگاه  اصطالح  به  مراکز  به  یروانپزشک    مرکز  از

 تولد   از  قبل  ایآ  نکهیا  به  یابیدست  یبرا  ز ین  یگری د  شاتیآزما.  کنند باز  انسانها  ما   انتخاب یبرا  جلوتر  یکم  را  راه  گرفتند

  ارزش   با  یفرد   سالمت، یفرد  و  کند  یم  برآورده  را  ندهیآ  انتظارات  و  آرزوها  نشده  متولد  کودک    که شود  یم  مشخص

  به   یابیدست  به  قادر   که  ی،کسان  رسد   ی م  نظر  به  گونه  ن یا  ،  دیکن  نگاه  گرید  طرف   از.  است  ما  جامعه  در   ارزشمند  و

  ز یرآمیتحق  نگاه  آنها  به  ،   هستند  یقربان  کی   ،  شوند  همگام  روزگار  نیا  در  ما  با  توانند  ی نم  که  ،  ستندین  یادیز  ت یموفق

 یها ستمیس یبرا نیهمچن بلکه ، نیوالد یبرا  تنها نه -  هستند بار  کی فقط معلول افراد.  ستندی ن دیمف  و  خوب و شود یم

  کودک   کی  اند  کرده  جرات  که   ،  یدولت  یرسم  مقامات  در  یحت  ،   مادران  از  یاریبس  امروزه  ،  بیترت  نیهم  به.  یاجتماع

 .رندیگ یم قرار یمهر یب  مورد ، اورندیب ایدن به معلول

  که   ستین  عملکرد  نیا  ،  اساس  نیا  بر.  میکن  یم  دایپ  تفکر  نیا  یبرا  یگرید  قیدق  نهیگز  ،  کشنبهی  ن یا  یبرا  خدا   کالم  در

  قادر   که است یزیچ از متفاوت کامالا  یزیچ و است شتری ب اریبس فرد تیشخص بلکه ، کند یم نییتع را فرد کی ارزش

 ی هرکس .است  گرفته  قرار  تیحما  مورد  خدا  توسط(  ۳)  و  زنده  روح(  ۲)  ،   خدا  مخلوق(  ۱)  او.  است  آن   به  یابیدست  به

  نقش  ذهنش  در  سوال  نی،ا   اتیآ  نیا  خواندن  از  بعد  سرعت  به   تواند  یم  ،   بخواند  را  اتیآ  یسطح  صورت  به  فقط  که



 شتهگذ   از  بهتر  ی لیخ  عصر  ن یا  در   امروز   ما.  است  انسان  یزندگ  منشأ  از   ی علم  ریغ  و  ی بدو  فیتوص  چه :    ببنددکه

(  شیدایپ )یموس  اول  کتاب  کلمات  که  میشو   یم  متوجه  سرعت  به  ،  میندازی ب  قیدق  ینگاه  اگر  اما!  میدار  یعلم  اطالعات

 : هستند قیدق و مناسب اریبس

 تر  قیدق  ،  خاک  از  انسان!  یمناسب  لیتحل  چه.  دهد  یم  حیتوض  نجایا  در  ابتدا  در  ،  است  شده  ساخته  خاک  از  ابتدا  انسان

  یم یراحت به. است شده  ساخته خاک مختلف یاجزا از٪ ۴ و ازت٪ ۲ ، ژنیازاکس٪ ۶ ، کربن از٪۲۸ ، آب از ۶۸٪

ا   اما.  دیکن  یداریخر  داروخانه  در   ییوروی۲۰  نهیهز  با  را  آن  دیتوان  که  ییقسمتها  ی  لهیوس  به  شخص  کی  ارزش  مسلما

 . شود  ینم نییتع است شده ساخته

 اتیح دیق  در حال هر به شخص که شود یم باعث یزی چ چه ،  بله ؟  شود یم فرد کی ارزش  باعث یزیچ چه نیبنابرا

 عنوان  تحت  مورد  نیا  در  یا  کتابچه  شیپ  سال  ۵  ما  یسا یکل  اخالق  تهیکم .  ستین  آسان  ظاهراا   سوال  نیا  پاسخ  باشد؟

 ان یم  در   ،(مرگ)  ماده  ن یا.  بود   مرگ  و  مراقبت  مورد  در   ییراهنما  ارائه  آن  هدف .  کرد  منتشر"  است  محدود  یزندگ" 

  ریتصو  اگر.  شود  یم  لیتبد  گرا  سودمند  تفکر  ساختار  کی   در  مخل  عامل  کی  به  مردن: " شود  یم  گفته  ،  گرید  یزهایچ

 ، قیدق اعمال با ، باشد طرفه کی یسودمند ، یور بهره ، عملکرد مانند ییارها یمع اساس بر[ جامعه کی از] یشخص

  یم  دیتبع  مرگ  حال  در  افراد  ،  استرس/    بودن  ارزش  یب  لیدل  به.  شوند  یم"  دهیفا  یب/    ناکارآمد"   مرگ  حال  در  افراد

  قرار   درمان   تحت  جداگانه  طور  به   و  شوند  ی م  داده  لیتحو  ثالث   اشخاص  به  شتریب  و  ،  رندیگ  یم  قرار   دارو  تحت   ،  شوند

   ی خودكش  طرفداران   هم  و  مخالفان   هم   ،   ۲۰۱۵  مه  ماه  در   EKD  یاجتماع  علوم  موسسه  ینظرسنج  طبق«.    رندیگ  یم

  ا ی  خانواده  یبرا  که  لیدل  نیا  به  ،  كنند  مرگبار  یدارو  یتقاضا  افراد  از  یشتریب  تعداد  روز   هر"   كه  دارند  نیا  از  ترس

 ."هستند ی اضاف كنندو یم ینی سنگ  جامعه

  یم  که  دارد  وجود  انسان  یبرا  زیچ  کی  فقط:  کند  یم  روشن  کامالا   ابتدا  از  را  مسئله  نیا  مقدس  کتاب  ،  گرید  طرف  از

ا   تواند   آنچه   خداوند  ،  ساخته   را  او  خودش  خدا   نکهیا  ،   خداست  مخلوق  او   نکهیا  -  کند  نیتضم  را  او  کرامت  و  ارزش   اساسا

  خاص   طور  به   یفرد   وهر  انسان  هر  بلكه  ،   ی كل  بطور  ،  اول   انسان   فقط  نه  و   ،  است  داده   قرار   او   درون   در   خواسته   که   را

 بوجود  نیدارو  انتخاب  و  جهش  اصول   قیطر  از  یسادگ  به  دیبا(  انسان  شیدایپ )یشگفت  نیا  که  تیواقع  نیا.  است  شده  خلق

  چاپخانه  کی  انفجار  نیح  در  که  ییها  نامه  از  یتصادف  طور  به  گوته  شده  یآور  جمع  آثار  ییگو  ادهیز  احتماال  ،  باشد  آمده

 ،   زنده  موجودات  همه  مانند  ،  ها  انسان  ما  که  است  تر  یمنطق   اریبس  من  نظر  به.  اند  گرفته  شکل  ،  اند  آمده  در  پرواز  به

  و  میکن  جادیا  میتوان  یم  ها  انسان ما  که  است یزیچ  آن   از فراتر  اریبس  او یها  ییتوانا  که  میا شده  جادیا  نابغه  کی  توسط

 . میبگذار را خود اثر

  ن یاول  خالف  بر.  است  شما  و   من  مورد  در  نیا .  ستین  گذشته  از  یا  دوره  در  اول  انسان  درباره  فقط  یموس  کتاب   نیاول  اما

. هستند  شما  تولد  و  ظهور  مسئول  که  دیدار  یک یولوژیب  نی والد  ،   دیا  شده   متولد  شما  ،  شود  یم  گزارش   نجایا  در  که  یشخص

ا   شما   یبرا  نیهمچن  اما ا   ، دیستین  سلول  انبوه  کی  فقط  شما ،  دیستین  تصادف   کی  فقط  شما: شخصا . دیکن   ینم  اشتباه  مطمئنا

 ی ب  ارزش  ،  بود  کار  محل  در  که  بود  خدا  شخص  نیا  ،  شد  شما  تولد  به  منجر  که  یعیطب  هیتوج  قابل  یندهایفرا  تمام  در

 شما  به  مردم  که  ستین  مهم  ،  ردیبگ   شما  از  تواند  ینم  یانسان  چ یه  که  ،  دهد   یم  شما  به  را  خود   ،عزت  او  ،  شما  لیبد

 شما   او   نظر  از.  خواهد  یم  و   خواسته  یهست  که   آنچه  یبرا   را  تو  خدا .    کنند  یم  رفتار  چگونه  و  کنند  یم  نگاه  چگونه

 مهم  ، باشند کم ای ادیز دوستانتان ، دیباش داشته بد ای خوب نمره آموزش ای مدرسه در نکهیا از فارغ ، دیهست العاده فوق

  د یدان  یم  موفق  اریبس  را  خود  ایآ  ،  نه  ای  دیدان  یم  بایز  را  خود  ایآ  ستین   مهم  ،  یکم  پول  ای   دیریگ  یم  یادیز  پول  که  ستین

  ک ی  تو. " نه  ای  دیهست  معلول  ایآ  نیهمچن  بله  د،یباش  داشته  یروان  مشکالت  چه  و  دیباش  سالم  چه ،   خورده  شکست  کی  ای

  آواز   که  ستین  مهم  ،   ندارد  وجود  یتعجب  یجا  گونه  چیه  ،    ی تصادف  طور  به  کودک  کی  نه   ،  یهست  شده  انتخاب  کودک

 ن یا  -!"    یهست  خودت  تو :  یگرید  همانند  درخشان   ،  یهست  خدا  ذهن  و  فکر  در  تو  ،   بلند   ای  یبخوان  کوتاه  را  تیزندگ

 . دیبخوان دیتوان یم ۳۷۴ شماره  رنگ سبز CoSi کتاب در دیتوان یم را ییآوا نیچن

  ک ی که ستمین ناراحت هم هنوز من و.  من ،همانند است خداوند مخلوق ما مانند زین پشه: کرد اعتراض توان یم اکنون

  ا یآ  کند؟  یم  زیمتما  خدا  مخلوقات  ریسا  از   را  ها  انسان   ی زیچ  چه  واقع   در .  بکشم  بزند  شمین  بخواهد   که  یهنگام  را   پشه

  ژن   با  ینیجن  اگر: "  داشت  اظهار  یا   مصاحبه  در  شیپ  سال   چند   یو  د؟یگو  یم  درست  نگریس  تریپ  ییایاسترال  لسوفیف

 ی زندگ  انتخاب حق نیجن کی  رایز ستین یاشتباه د،کاریببر نیب از  دیبخواه را ، شوند یم تیمعلول به منجر که ییها

 .  ندارد



  ،   ها  انسان  که   دهد  یم  حیتوض  اول   فصل  در  درست:  است  تضاد  در  نگریس  تری پ  نگرش  نیا  با  وضوح  به  مقدس  کتاب

 خداوند  که کند یم فیتوص یا گونه به را  آن ۲  فصل در نجایا در و هستند خدا از ی ری تصو  ، واناتیح همه برخالف

. کشند  ی م  نفس  البته  هم  واناتیح.  شود  یم  لیتبد  زنده  روح  کی  به   فرد  و  دمد   یم  او   ینیب  در   را   یزندگ  نفس  انسان   به

  بار  ، خدا  مخلوق عنوان  به  انسان . است دهیدم زین واناتیح در  را  اتیح نفس ن یا خداوند  که  است  نشده گفته نجایا در  اما

 ،    خداست  با  میومستق  متفاوت  کامال  رابطه   نیا  ،   بله.  ستدیا  یم  خدا  با  تر  میمستق   و  متفاوت  کامال  ی ا  رابطه  در  گرید

  در   که   است  یزیچ  همان  ،  است  ارتباط  در  خدا  یزندگ  یروین  با  میرمستقیغ  طور  به   که  ،   بااو  یزندگ  ،   خدا   با   شهیهم

  کنارخدا   در   تنها  خود  یزندگ  با   را  خود  یینها  هدف   و  شده  معطوف  خدا  یسو  به   انسان .  آورد  ی م  وجود  به   را   انسان  تی نها

 . ابدی یم خود خالق ،

 خداوند   خود  مختص  خواسته  ،  است  کرده  جادیا  انسان  در   را  خود  نشیآفر  یآرزو  حال  نیع  در  خدا  ،  کار  نیا  انجام  با

ا ((  یزندگ))    اسم   به  ینام  نیبنابرا.   شخص   ،   شود  یم  خوانده  نجایا  در   یعبر  زبان  در  که  همانطور.  است  سزاوار   واقعا

 نیا  -" زنده  موجود کی . "شود یم  لیتبد.(باشد  یم زین  روح آن یونانی  ترجمه که ست نفس  همان" )Näfäsch"  کی به

  نظر  در   یکس  ،اگر   شود  ترجمه"   زنده  روح  کی" تواند  یم   نیهمچن.دیگو  ی م  ما  به  کلمه  نی ا  ی عبر  ترجمه   که  است  یزیچ

"  Näfäsch"   ،  کلمه  یواقع  یمعنا  به   اما.  است  روح  بلکه  ،  ندارد   روح  انسان  ش،یدایپ   کتاب  یها  گفته  طبق  که  ردیبگ 

  که   یکس:  است  انسان  نیا  نیبنابرا".    آن   لهیوس  به   هوا  ژنیاکس  گرفتن   یبرا   که  است  یزیچ  ،    ینا  و  گلو"    یمعنا  به

  انسان .  آن  از   فراتر  اریبس  بلکه  ،  یجسم  نظر  از  فقط  نه  و  ،  دارد   را  خود  یزندگ  یتمام  ،وداشتن  بودن   زنده  ،  هوا   یآرزو

 ژهیو  به  مختلف،  لیمسا  از  کنند  پر  را  خود  یزندگ  کنند  یم  یسع  مردم  چگونه  که  دین یبب:  یزندگ  به  اقیاشت  در  شده  رانده  -

.  دارند  آن   ممکن  حد   نیکمتر  دادن  دست  از   و   یزندگ  شتریب  هرچه   آوردن  دست   به   یبرا  اقیاشت  را،   خود   فراغت  اوقات

ا یدق  زمان  از  اکنون  یزندگ  به   اقیاشت  نیا  و.  میا  شده  فیتوص  مقدس  کتاب  دوم  فصل  در  ما  که  است  یصورت  همان  به  قا

 کتاب  ی بعد  فصل  در   که  همانطور  ،  دارد   وجود  است  شده  قطع  خدا   با  ی اصل  رابطه   که  ییآنجا  از   ،   خدا  از  شدن  جدا

  ی زندگ  درخت  به  میتوان  ینم  گرید  اکنون.  است  شده  دایپ  انسانها   ما  یبرا  یمتفاوت  کامال  بُعد  ،  شد  خواهد  داده  شرح  مقدس

  به  را  آن  بارها  و  بارها  و  میهست  یفان  ما:  برعکس.  میشو  کینزد  میکن  یم  صحبت  آن  درباره  نجایا  در  که  یجاودانگ   و

  برهه   در  سرانجام  ما  یزندگ  نفس  که   ،   شود  ینم  برآورده  ما  ی زندگ  یآرزو ان،یپا  در   که  میکن  یم  تجربه   یدردناک  طرز

 . گردد یم خاموش یا

  در   که  ، میبده  دست از  انسان  کی عنوان  به را  خود  سرنوشت یبرگشت  رقابلیغ طور  به  سرانجام ما  خواهد ینم  خدا اما

 به   خاک  ،  خاکستر  به  خاکستر  ،  نیزم  به  نیزم : " ماند  ی نم  یباق  ما  از  مان  تابوت  یباال  کلمات  از  شتریب  یزیچ  انیپا

  داد اجازه او که است لی دل نیهم به و. باشد داشته وجود  نفس نیآخر فقط  ما یزندگ انیپا  در که خواهد ینم خدا". خاک

  تا  ،   دیگو  یم  لوقا  لیانج  در   کلمه  یواقع  یمعنا  به   که  همانطور  ،    بکشد  بیصل  یرو  بر  را   خود  نفس  نیآخر  پسرش

 یا  تازه  روح  خدا  ما  دیتعم  در  حاضر  حال  در .  میبکش  ی راحت  نفس دوباره  ،  است  بهشت  که  ،  خدا  دیجد  یایدن  در  میبتوان 

  ی زندگ  درخت  از  استفاده  به  مجاز ما  ،    روح  و  نفس  نیا   قیطر  از.  دیگز  اقامت  ما  در  خود  روح  ق یطر  از  و  دیدم  ما  به

 تا   دهد   یم  اجازه  ما  به  خودش  خدا.  دهد  یم  قرار  خود  محراب  در  نجایا  را  ما  بارها  و  بارها  خدا  که  میهست  یجاودانگ   و

  و  بخورد  را من گوشت  كه  هر: " دهد  یم وعده ما به  حیمس. میباش میسه پسرش خون  و گوشت در  ،  یجاودانگ  ی غذا در

  ، "  Näfäsch"   عنوان به  ،   نجایا در." كرد  خواهم   زنده  آخر  روز   در  را  او من  و   دارد  یابد  یزندگ  ،  بنوشد  را  من  خون

  که  میآور یم دست به یزندگ از یسهم ما نجایا در ، میکن یم دایپ ، کند یم برآورده را یزندگ به ما اقیاشت که  را آنچه

 .میبده دست  از  را یزیچ که داشت مینخواه ترس هرگز گرید آن  در و ، شد نخواهد نابود هرگز گرید

  ی ز یچ  چه   که  ستین  مهم  ،   ریپ  ای   میباش  جوان   چه   ،  میهست  ماریب  ای  سالم   چقدر  که  ستین  مهم  -  میهست  زنده  روح  ما  همه

 همه   در  خود  القدس  روح  با  ،  خود  یربان  یعشا  هیهد  قی طر  از  ،  دیتعم  هیهد  قیطر  از  حیمس.  نه  ا ی  است  دیمف   ما  یبرا

 . میابیب خود  در ساخته را  آن و  دهیآفر خدا را آنچه میتوان یم ما  از کی هر. است شده ساکن ما

  ما  که یزمان تا اما. است ما یزندگ یینها مقصد نیا - می کن  یزندگ او دیجد بهشت در ، خدا  دیجد یایدن در شهیهم یبرا

  خداوند   که   دیام  نیا  به  -  است  انتظار  اتاق  در  نشستن  از  فراتر  ما  یزندگ  ،  میکن  یم  یزندگ  نیزم  یرو  نجایا  در  هنوز

  اکنون   هم  که  یتیموقع   و   خود  ی زندگ  در  اکنون  و   نجایا   در  زین  ما  بلکه.  ببرد  دیجد  جهان  نیا  به  را  ما   عتریسر  هرچه

 .کند استفاده ما از تواند یم او  که میا شده داده قرار ییجا و م یا گرفته قرار خدا ،توسط میدار

  و   كشت  را،  باغ  انسان  تا  داد  قرار  عدن  باغ  در  و  کرد  خلق  را  انسان  ،   خداوند: " است  آمده  یبند  جمع  ک ی  نجایا  در

.  است  بایز  و  درک  قابل  اریبس  فرمول  نیا.  شد  داده  یفیتکل   او  به  و  گرفته  قرار  باغ  در  خدا   توسط  انسان."  كند  ینگهدار

  که میداد یم قرار یباز ماسه در ییجا را خود Playmobil یگورهایف که اندازدیب یکودک ادی به را ما است ممکن نیا



 را یباغ دیبا او: دهد یم   خاص حکم کی  او به بلکه ، کند   ینم یباز آدم با  نگونهیا خدا  اما. بود  آنهامناسب یبرا  شتریب

 .کند ینگهدار و ِکشت دارد قرار آن در که

  ،امروز  داد  اول  انسان  به  خداوند  که  یا  فهی وظ  ،اما   میکن  ینم   یزندگ  بهشت   در  گرید  ما.  می ستی ن  یبهشت  باغ  نیا  در  گرید  ما

  اعمال   داده  قرار  آن  در  را  ما  خداوند  که  نیزم  ی  کره  تمام  با  ما  معامالت  در  نیهمچن  نیا.  شود  یم  اعمال  ما  مورد  در  زین

  مجاز   و  میتوان  یم  ها   انسان  ما:  یمعن  نیا  به  ،   میده  پرورش  را  آن  دیبا  ما.  میکن  حفظ  و  کشت  را   آن   دیبا  ما:  شود  یم

  نیزم  نیا  در  آنچه  تمام  با  اما.  میکن   شرفتیپ  علم  و  فرهنگ  در  ،  میده  توسعه  و  میده  رییتغ  ایدن  نیا  در  را  یزیچ  که  میهست

 .میببر نیب از را خود شتیمع و میکن نابود را  آن نکهیا نه ، میکن حفظ را آن  همزمان دیبا ، میده یم انجام

 یم  صدق  زین  ما  از  كی  هر  مورد  در  بلكه  ،  یكل  طور  به  تیبشر  مورد  در  تنها  نه  شود  یم  فیتوص  نجایا  در  آنچه  اما

.  است  داده  قرار  خواهد  ی م  و  تواند  یم  كه  ییجا  در  را  ما  و  داده  قرار  خاص  مكان  كی  در  را  ما  همه  نیهمچن   خداوند:  كند

  کوچک  بهشت  که  است باغبان  کی  مجلل  یزندگ  از  تر  ده یچیپ   و کننده  جیگ   اریبس   معموالا  یزندگ  امروزه  که  است  درست

 که   دهد  ینم  رییتغ  را  تیواقع  نیا  اما(.  است  عدن  باغ  در  آدم  منظور  نجایا  در)کند  یم  ینگهدار  خود  باغ  در  را  خود

  ی م   قرار  است  مهم  و  الزم  که  را  ییهرجا  او  نظر  در  شهیهم  و  است  داده  قرار  خود  یجا  در  را  ما  از  کی  هر  خداوند

 یبرا  او روش به و او نظر از همه اما. باشد متفاوت اریبس  است ممکن میده انجام دیبا  و میتوان   یم ما که یفیوظا. دهد

  دارند  یمعمول شغل  که یکسان بلکه  ، دارند  یتوجه قابل تیموقع تجارت و استیس در  که یکسان تنها نه: هستند مهم یو

 راه  در  و  کنند  یم  مراقبت  خود  فرزندان  از   دهدکه  یم  قرار   ییجا  در  را  نیوالد  یبعض  نیهمچن  خدا.    طور  نیهم  زین

 فیوظا  بتوانند  آنها  تا  دهد   یم  قرار   یخاص  یجا  را  مادربزرگ   و  پدربزرگ  خداوند.  کنند  یم  کمک  آنها  به  یزندگ

 گر ید  افراد  کنار  در  آنها  تا  دهد  یم  قرار  شان  مخصوص  یجا  زین  را  مجرد  افراد   خداوند.  دهند  انجام  را  خود  یخانوادگ

  قیطر  از  و  دهد  یم  قرار  خود  به  مخصوص  گاهیجا  در  را   معلول  افراد  نیهمچن  خداوند.  جامعه  در   خصوص  به، باشند

 ییها  برنامه   تو  یزندگ  در  هنوز  خدا .  داند  ینم   زائد  و   یاضاف  را  آنها  و  دهد  یم  نعمت  و  برکت  گرید  افراد   به  آنها

 . دارد تیبرا

  ی م  دست  به   یزندگ  در  و  میکن  یم  جاد یا  ،و  م یده  یم  انجام  آنچه  در   ما  یزندگ  یمعنا   ما :  است  نیچن  وجود   نیا  با  و

  به   خداوند  نیهمچن  و  میهست  او  عالقه  مورد  و  شده  دهیآفر  خدا  توسط  ما  که  است  نیا  ما  یزندگ  یمعنا.  ستین  ،  میآور

 نیآم. دیرس  میخواه هدف نیا به  مان دیتعم واسطه به ما که داد قول ما به  او  و. است داده هدف ما یزندگ

 کروموزم   کی  از   نسخه  دو   یجابه   جهینت  در  است؛   سلول  در   ی اضاف  کروموزوم  کی  حضور(  Trisomy) یزومیتر**

  اتفاق  وزیم در  هومولوگ  یهاکروموزوم  نجدا شد   مرحله  در  اشتباه  اثر  در  معموالا   یزومیتر.  دارد  وجود   آن  از   نسخه  سه

 کروموزوم   از  یاضاف  نسخه  کی  آن  در  که  است  انسان  در  یزومیتر  حاالت  نیعتر یشا  از  یک ی داون  سندروم .افتدیم

 از.  هستند اتوزوم یکروموزومها  یهایزومیتر  گرید  از  پاتو  سندرم و ادوارد  سندرم.]دارد   وجود  سلول  در  ۲۱  شماره

 .است ذکر  قابل فلتر نیکال سندرم یجنس یکروموزومها یهایزومیتر

عام  نیبزرگتر ۴یت  اتیعمل**  به  یبشر  خیتار  در  یمغز  نیمعلول  و  یروان  مارانیب  ، مانده ها  عقب  کیستمات یس  قتل 

 .است یناز آلمان دست


