
Mikä on Creation Ministries international ?
Creation Ministries International on hyötyä tavoittelematon, 
tunnustautumaton kristitty organisaatio, jolla on laaja 
tukiverkosto Raamattuun uskovien seurakuntien parissa. 
CMI työllistää lukuisia tohtoristason tiedemiehiä ja 
tutkijoita.  Creation-lehdellämme on tilaajia yli 140 maassa.

SuloiSet tytöt
oSoittavat, miten me kaikki 

olemme Sukua—ja erityiSiä

Mistä saan lisätietoa?
1.  Internetistä:  
2.  Vieraile näillä nopeasti kasvavilla ja dynaamisilla    
      kreationistien web-sivuilla!

Saadaksesi ilmaisen tietopaketin, tai tehdäksesi tiedusteluja,  
katso  <creation.com/contactus> 

CMI:lla on toimistoja seuraavissa maissa:

Australia 
Etelä-Afrikka 
Kanada 
Singapore 
UK/Eurooppa  
USA 
Uusi-Seelanti 
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Ihonväristä vastaava pigmentti on melaniini.  Jos meillä on paljon 6. 
tätä pigmenttiä, olemme todella tummia (mustia). Jos meillä ei ole 
paljonkaan tätä pigmenttiä, olemme vaaleita (valkoisia).  Katso The 
Creation Answers Book, chapter 18: ‘How did the different “races” arise?’ 
Creation Ministries International, Brisbane, Australia, 2006.
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kuka vastaa täMän lehtisen jakaMisesta?
Creation Ministries International (CMI) on valmistanut 
tämän ja monet samankaltaiset lehtiset.  Lehtisiä jakelevat 
vastuuntuntoiset yksilöt ja seurakunnat, jotka haluavat 
lisätä ihmisten tietoutta tällä saralla. Jakelija on voinut 
laittaa nimensä alla olevaan laatikkoon. 

Tätä ja muita samanlaisia luomis-aiheisia lehtisiä on 
saatavilla Creation Ministries Internationalista.  Kirjoita 
niin lähetämme näytteitä ja listan hinnoista. 

Kaksi informatiivisinta ja 
vaikuttavinta kirjaa aiheesta 
Raamattu/tiede jotka tulet 
koskaan lukemaan!

Meillä on vastauksia!
Kainin vaimo•	
Nooan tulva•	
“Rotujen” alkuperä•	
Dinosaurukset•	
Ja paljon muuta!•	

JakeliJa:
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Usko tai älä, mutta nämä kauniit 
tyttölapset ovat kaksoset. Molemmat syntyivät huhti-
kuussa 2005 Nottinghamissa, Iso-Britanniassa. Moni 
kutsuisi sinisilmäistä Remee-tyttöä (oikealla olevassa 
kuvassa vasemmalla puolella) valkoiseksi, ja hänen 
ruskeasilmäistä sisartaan Kiania tummaksi.

He näyttävät niin erilaisilta, vaikka ovat sukua toisilleen.

Raamatun ilmoittaman, todellisen historian mukaan me 
kaikki olemme sukua, vaikka olisimmekin iholtamme eri 
värisiä. Me kaikki kuulumme samaan sukuun Aadamin ja 
Eevan sekä Nooan ja hänen perheensä kautta.  

Valheellinen ja pohjimmiltaan rasistinen evoluutio on 
täydellinen vastakohta Raamatun ilmoitukselle. Alla oleva 
kuva on Australiassa käytetystä tieteellisestä oppikirjasta. 
Se on yksi ihmisevoluution klassisista ikoneista.  Jopa 
New Scientist -julkaisu myönsi sen rasistiseksi päänsäryksi 
Darwinin viktoriaaniselta ajalta.2 Tämän kaltaisia kuvia 
käytetään lasten oppikirjoissa ympäri maailmaa. Niissä 
lapsillemme kerrotaan kuvitteellista tarinaa ihmisten 
alkuperästä—tarinaa, jonka eurooppalaiset keksivät 
yli sata vuotta sitten. Tämä kuva esittää tutun sarjan 
alastomasta kädellisestä, joka muuttuu kumarasta 
apinasta pystyssä käveleväksi ihmiseksi. 

Huomaa, miten jokaisen hahmon ihonväri muuttuu 
evoluution myötä tummasta vaaleaksi. Toisin sanoen, 
tumma iho tarkoittaa vähemmän kehittynyttä ja vaalea 
iho enemmän kehittynyttä.

Kuva väittää, että afrikaanit ja aborginaalit ovat kehityksen 
pohjalla lähellä apinoita ja eurooppalaiset huipulla—täysin 
ihmismäisinä. Se vihjaa hienovaraisesti, että suloinen Kian 
on apinamaisempi kuin sisar Remee.  

Evoluutio on eripuraa aiheuttava käsite, joka on usein 
kääntänyt ihmiset toisiaan vastaan. Se saa toisen 
ihmisryhmän tuntemaan olonsa ylivertaiseksi ja 
toisen kelvottomaksi.  New Scientist sanoi, että tämän 
kaltaiset rasistiset kehitysopilliset kuvat tulisi korvata. 
Lehden mukaan kuvat alentavat tummaihoisempia 
kanssaihmisiämme liittämällä heidät hienovaraisesti 
apinoihin.2

Meidän on kaiken aikaa annettu ymmärtää, että nämä 
kuvat ovat tieteellisiä ja siksi myös lapsiemme tieteellisissä 
oppikirjoissa. Todellisuudessa ne vain luovat rasistisia 
stereotypioita. 

Lapsemme luulevat oppivansa tiedettä, kun heitä oikeasti 
aivopestään ateistisella, materialistisella ja pohjimmiltaan 
rasistisella3 filosofialla ilman että heille kerrotaan sen 
monista tieteellisistä ongelmista. Tieteellinen 
todistusaineisto ei tue evoluutiota eikä 
erityisesti ihmisen evoluutiota.4 
Toisin sanoen nämä kuvat 
ovat kuvitteellista ja 
vanhentunutta, 
tieteeksi naamioitua 
propagandaa.  

Vastakohtana tälle, nämä kaksi pientä tyttöä herättävät 
raamatullisen historian henkiin. He vastaavat kauniisti 
erääseen Raamattuun liittyvään kysymykseen, joka on 
vaivannut monia ihmisiä: Jos alussa oli vain yksi mies ja yksi 
nainen, mistä kaikki rodut tulevat erilaisine ihonväreineen? 
Kianin ja Remeen osoittamasta esimerkistä tiedämme, että 
kyse on vain genetiikasta. 

Heidän vanhemmillaan, Kylie Hodgsonilla ja Remi Horderilla 
(kuva alla), on molemmilla valkoiset äidit ja mustat isät.5  
Heillä molemmilla on keskiruskea ihonväri. Remee ja Kian 
ovat ihonväreiltään toistensa vastakohtia ja osoittavat, että 
on olemassa vain yksi ihmisrotu. Me olemme kaikki Yhtä 
Verta, kuten Raamattu sanoo. Oikeilla geeneillä kaikki eri 
ihonvärit voivat ilmaantua yhden sukupolven aikana.6  

Sinä ja minä olemme molemmat sukua Aadamille ja 
Eevalle, joilla todennäköisesti oli keskiruskea ihonväri, 
koska heidän geneettinen informaationsa sisälsi sekä 
vaalean että tumman ihonvärin. Tässä suhteessa he olivat 
todennäköisesti vähän Remeen ja Kianin vanhempien 
kaltaisia.  Heidän perimänsä mahdollisti kaikkien 
sävyjen ilmaantumisen heidän lapsiinsa tummimmasta 
vaaleimpaan. 

Kaksosten kahdet kasvot havainnollistavat ihanan 
raamatullisen totuuden: ihmiset ovat ihmisiä, olivatpa 
he kuinka tummia (tai vaaleita) hyvänsä.  Sama pitää 
paikkansa myös kaikissa muissa ulkonäköön liittyvissä 
eroavaisuuksissa. Olipa nenämme muoto, silmämme tai 
jokin muu piirre millainen hyvänsä, me olemme kaikki yhtä 
perhettä ja kaikki Jumalan kuviksi—Hänen tarkoitukseensa 
ja Hänen kunniakseen—luotuja.

Taiteellinen vapaus naamioituna tieteelliseksi tosiasiaksi. 
Jopa Homo habilis, virheellinen taksoni, jota ei ole  ollut 

olemassakaan, on mukana. (Viite 7)
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Kaksosten kuvat:

Gary Roberts <www.worldwidefeatures.com>


