
Allaoleva kehystetty teksti on kopioitu Isokirja-opiston nettisivulta: 

ISO KIRJA & ALPHACRUCIS 
COLLEGE
Oman koulutuksen ohessa Iso Kirja tarjoaa australialaisen Alphacrucis Collegen 

tutkintoja Suomessa. Tutkinto-opinnot ovat Australian koulutusjärjestelmän 

mukaisia yliopistotason tutkintoja, verrattavissa alempaan ja ylempään 

korkeakoulututkintotasoon Suomessa. Iso Kirja on yksi AC:n virallisista 

kampuksista. 

Isokirjan sivuilta ei löydy omaa uskontunnustusta, joten sellaisena täytyy pitää 

Alphacrucis'in What We Believe -sivua. Seuraavassa Alphacrucis Collegen 

uskontunnustus suomeksi käännettynä heidän verkkosivultaan What We Believe 

(Mitä uskomme). http://ac.edu.au/about/what-we-believe/

Kristinuskon tarina (The Christian Story)

Kristinuskon tarina muodostaa perustuksen 

maailmankuvallemme, länsimaiselle yhteiskunnalle ja 

monille globaaleille instituutioille. Se tarjoaa näkökulman, 

josta käsin katselemme maailmaa ja rooliamme sen 

sisäpuolella. Tämä maailmankuva muotoutuu Kristuksen 

keskeisyyden ymmärtämisen kautta sellaisena, kuin se 

paljastuu Raamatun, teologian, historian ja kulttuurin kautta. 

Uskomme tämän olevan ratkaisevaa kaikkien alojen 

opiskelijoille yhteiskunnassa. Se tarjoaa perustuksen 

muuttuneen yhteisön rakentamiselle. 

Me uskomme, että kristinuskon tarina saa aikaan yksilön ja

yhteisön vapauden. Vaikka olemme sitoutuneet kehittämään 

kristillistä maailmankuvaa, me pyrimme ymmärtämään myös

vaihtoehtoisia maailmankuvia ja osoittamaan arvostusta 

toisten näkökulmille.  

 

Me uskomme,

että kristinuskon

tarina saa aikaan

yksilön ja

yhteisön

vapauden 

http://ac.edu.au/about/what-we-believe/
http://isokirja.fi/opisto


Muuta maailma (Change the World)
Alphacrucis on muutoksen katalysaattori. Me uskomme, että kristilliseen maailmankuvaan 

perustuvan koulutuksen ei pitäisi tuottaa vain informaatiota, vaan koko persoonan transformaatio eli

muuttuminen. Meidän täytyy muuttua koulutuskokemuksen kautta elämään tarkoituksellinen ja 

merkityksellinen elämä. Tästä syystä henkilökohtainen kasvu ja opetuslapseus ovat keskittymisen 

avainalueita Alphacrucis'issa. Tähän kuuluu kyky hoitaa terveitä suhteita ja vaalia dynaamista 

hengellisyyttä, joka johtaa transformatiiviseen (muutokselliseen) ja sitoutuneeseen kristillisyyteen. 

Vaikka yksilöllinen muutos on yksityisasia ja yksilöllinen matka, niin se voi vaikuttaa julkiseen 

ilmapiiriin. Kun opiskelijat muuttuvat, heidän elämäänsä tulee suurempi huoli yhteisöstä, 

sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ympäristöstä. 

Yhteisömuutos (Community Transformation) 
Me uskomme, että ihmisten yhdistäminen kristinuskon tarinaan auttaa heitä löytämään paikkansa 

maailmamme muutoksessa. Olemme osa suurempaa kertomusta, joka käsittää uskon ihmiset 

kaikista sukupolvista. Elämme kuitenkin uudessa ajassa uusin haastein. Tarjoamme ympäristön 

luoville ideoille ja ratkaisuille aikamme kysymyksiin. Alphacrucis on paikka innovaattoreille – 

ihmisille, jotka uskaltavat haastaa vallitsevan tilan ja luoda parempia vaihtoehtoja tulevaisuudelle. 

Samalla, kun tarjoamme ohjelmia ja opintojaksoja yhteiskunnallisessa sitoutumisessa, meillä on 

laajempi näky. Näkymme on, että haluamme nähdä valmistuneidemme toteuttavan uskoaan tavoilla,

jotka edistävät oikeudenmukaisuutta, eettistä elämää, armoa ja toivoa globaalissa yhteisössämme.  

Olemme paikka ihmisille, jotka haluavat elää tarkoituksellisen ja merkityksellisen elämän, joka 

sitoutuu heidän yhteisöönsä ja muuttaa maailmamme.  (Lihavoinnit suomentajan)

Suomentajan kommentti: 

Yllä oleva on varsinainen ”screwtape letter” (Screwtape Letters on C S Lewisin kuuluisa kirja, joka 

suomeksi on ilmestynyt nimellä Paholaisen kirjeopisto). 

Suomentaja on kuulunut helluntaiseurakuntaan 57 vuotta ja luullut, että helluntailaisille olisivat 

edelleen tärkeitä:

• Jeesus ja Hänen ristintyönsä (Vain yksin Jeesus)

• Pyhä Hengen kaste kielilläpuhumisen merkkeineen ja armolahjat

• Jeesuksen tulemus (Herramme Tulee -laulukirjasta tosin luovuttiin jo n. 40 vuotta sitten.) 

Näitä teemoja ei mitenkään mainita tässä Alphacrucis'in & Isokirjan yhteisessä 

uskontunnustuksessa. 

Ruohonjuuritasolla helluntailiikkeessä vielä pitäydytään em. teemoihin, mutta meillä on 

eksytyskeskus, joka ylhäältä päin ajaa tätä porttofilosofiaa liikkeeseen. 
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