
ROZPROWADZANE PRZEZ:

Czym jest organizaCja Creation ministries 
InternatIonal (CMI)? (ChrześCIjańskIe 
UsłUgIwanIe kreaCjonIstyCzne)
Jesteśmy chrześcijańską, nie-dochodową organizacją 
międzywyznaniową z szerokim poparciem wierzących 
Biblii kościołów. CMI zatrudnia szereg wykwalifikowanych 
naukowców i badaczy z doktoratami. Nasze czasopismo 
Creation ma prenumeratorów w ponad 100 krajach.

wIęCej InforMaCjI?
Zajrzyj na naszą witrynę: 

Dalsze artykuły: creation.com/polish

Aby się z nami skontaktować zajrzyj na creation.com/
contactus 

Biura CMI znajdują się w: 
Australii 
Kanadzie 
Nowej Zelandii 
Singapore 
Południowej Afryce 
USA 
Anglii i Europie
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kto jest odpowIedzIalny za rozprzestrzenIanIe 
tej UlotkI?
Niniejsza ulotka i inne podobne do niej zostały wydane 
przez CMI i udostępnione zainteresowanym osobom 
i kościołom, pragnącym szerzyć świadomość o tych 
informacjach. Dystrybutorzy mogą umieścić swe  
dane w oznaczonym miejscu na końcu ulotki.

Piękne 
dziewczynki ukazują 

jak wszyscy jesteśmy  
spokrewnieni — i szczególni

Czasopismo (po angielsku)
Creation (Stworzenie) jest 
czasopismem dla rodzin, 
zawierającym łatwe do czytania 
artykuły pokazujące połączenie 
między stworzeniem i Biblią a 
rzeczywistym światem.
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Czy temu wierzysz, czy nie, te dwie piękne 
dziewczynki są bliźniakami. Urodzone w kwietniu 

2005 roku w Nottingham, UK, niebiesko-oka Remee 
(zob. foto) zostałaby określona jako ‘biała’, a wielu 
określiłoby jej brązowo-oką siostrzyczkę, Kian, jako 
‘czarna’.1 

Wyglądają tak różnie, wiemy jednak, że są 
spokrewnione.

Według prawdziwej historii biblijnej wszyscy jesteśmy 
spokrewnieni, nawet jeśli mamy różne „kolory” skóry. 
Wszyscy należymy do tej samej rodziny przez Adama i 
Ewę, a także przez Noego i jego rodzinę.

W ostrym kontraście, fałszywa idea ewolucji jest z natury 
rasistowska. Przyjrzyj się obrazkowi poniżej, wziętemu 
z podręcznika szkolnego używanego w Australii. 
Jest to jedna z klasycznych ikon ewolucji człowieka. 
Jednak czasopismo New Scientist przyznało, że jest 
to rasistowska pozostałość z czasów wiktoriańskiej 
ery Darwina.2 Tego rodzaju ilustracje używane są w 
podręcznikach dla dzieci po całym świecie.

Pokazują one dzieciom zmyśloną historię o pochodzeniu 
człowieka – wymyśloną przez europejczyków ponad 
sto lat temu. Obraz pokazuje znaną serię nagich ssaków 
naczelnych zmieniających się od zgarbionych małp do 
wyprostowanego człowieka.

Zauważ kolor skóry kolejnych postaci zmieniający się 
z postępem ewolucji od ciemnego do jasnego. Innymi 

słowy, ciemna skóra oznacza mniej wyewoluowany, a 
jasna więcej.

Obraz ten mówi, że Afrykanie i australijscy ‘Aborygeni’ są 
u samego dołu, podczas gdy Europejczycy u szczytu – 
pełni człowieczeństwa. Subtelnie sugeruje to, że piękna 
Kian jest bardziej małpo-podobna niż jej siostrzyczka 
Remee.

Ewolucja jest konceptem dzielącym, często 
powodującym animozje między ludźmi. Powoduje, że 
jedna grupa ludzi uważa siebie za lepszych od innych, a 
inne za gorszych.

Pismo New Scientist stwierdziło, że rasistowskie obrazy 
ewolucyjne powinny zostać zmienione. Odmawiają 
bowiem człowieczeństwa współ-obywatelom o 
ciemniejszej skórze przez subtelne kojarzenie ich z 
małpami.2 

Jednak stale wmawiano nam, że te obrazy są  naukowe. 
Na koniec znajdują się przecież w podręcznikach dla 
dzieci. Budują jednak stereotypy rasistowskie.

Nasze dzieci myślą, że to czego się dowiadują jest 
naukowe, podczas gdy w rzeczywistości 
poddane są praniu mózgów przez 
ateistyczną, materialistyczną, 
w zasadzie rasistowską3 
filozofię, a nie mówi 
im się o jej wielu 
naukowych 
problemach. 
Ewolucja, a 

ściślej ewolucja człowieka, nie ma poparcia naukowych 
dowodów.4 Innym słowy, obrazy te są fantazją, 
przedawnioną propagandą, paradującą jako nauka.

Kontrastowo, te dwie małe dziewczynki sprawiają, że 
historia biblijna staje się żywą. Pięknie też odpowiadają 
na pytanie o Biblii, które kłopotało wielu ludzi: Jeśli na 
początku był tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta, to 
skąd wzięły się wszystkie ‘rasy’ z ich „różnymi kolorami 
skóry”? Wiemy z przykładu Kian i Remee, że jest to tylko 
kwestia genetyki.

Ich rodzice, Kylie Hodgson i Remi Horder (zdjęcie 
poniżej) oboje mieli „białe matki i czarnych ojców”.5 
Oboje mają cerę średnio brązową. Jednak Remee i Kian 
mają kontrastowe kolory skóry i udowodniają, że nie 
ma czegoś takiego jak ‘rasa’. Wszyscy jesteśmy jedną 
rodziną, jak mówi Biblia. Z odpowiednimi genami 
wszystkie odcienie cery mogą ukazać się w jednym 
pokoleniu.6 

Ty i ja jesteśmy spokrewnieni z Adamem i Ewą, którzy 
prawdopodobnie mieli średnio brązową cerę z powodu 
mieszanki „jasnej” i „ciemnej” informacji genetycznej. 
W tym sensie byli nieco podobni do rodziców Remee i 
Kian. Z takim układem genetycznym wszystkie odcienie 
od najciemniejszych do najjaśniejszych mogły się 
ukazać w ich dzieciach.

Dwukolorowe bliźniaki, Kian i Remee, ilustrują wspaniałą 
prawdę biblijną: ludzie są ludźmi, jakkolwiek ciemni 
(lub jaśni). To samo odnosi się do wszystkich innych 
‘różnic’ w naszym wyglądzie. Jaki by nie był kształt nosa, 
kolor oczu, czy cokolwiek innego, nadal jesteśmy jedną 
rodziną, wszyscy stworzeni na podobieństwo Boże – dla 
Jego celu i chwały.

Artystyczna swoboda paradująca jako dowód naukowy. Nawet 
Homo habilis został zamieszczony i wygląda autentycznie, ale 
obecnie uważany jest za nigdy nie istniejący takson. (Ref. 7)
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