
Da Vinci -koodi – ”Lähtötasotesti”

1. Jeesuksen olemus 
a) Jeesus oli pelkästään ihminen, josta kirkko on tehnyt Jumalan. 
b) Jeesus oli samalla kertaa sekä Jumala että ihminen. 

2. Jeesuksen perhesuhteet 
a) Jeesuksen ajan juutalaisuuteen kuului avioliiton solmiminen, mutta kuitenkin jotkut pitivät 
naimattomuutta ihanteellisena elämänmuotona. Jeesuksen avioliitosta ei puhuta Raamatussa tai 
Raamatun ulkopuolisissa evankeliumeissa eikä myöskään valtakristinuskon vastustajien teksteissä 
ensimmäisillä vuosisadoilla. 
b) Jeesus oli naimisissa Magdalan Marian kanssa ja heillä oli lapsia, joiden myöhemmät perilliset 
olivat merovingihallitsijoita varhaiskeskiajalla Ranskassa. 

3. Evankeliumien lukumäärä 
a) Tutkijat ovat arvioineet, että eri evankeliumeja on ollut noin 40 kappaletta. Yhtään evankeliumia 
ei kirjoitettu varsinaisesti Uutta testamenttia varten. Meidän Uuteen testamenttiin päätyneet neljä 
evankeliumia olivat ajallisesti varhaisimpia ja laajalti tunnettuja ensimmäisten vuosisatojen 
seurakunnissa. 
b) Uuteen testamenttiin oli ehdolla yli 80 evankeliumia. Kristityt yrittivät hävittää ne evankeliumit, 
joissa kerrottiin oikea totuus inhimillisen Jeesuksen elämästä. 

4. Uuden testamentin kokoaminen 
a) Keisari Konstantinus Suuri tilasi ja rahoitti uuden Raamatun 300-luvulla jKr. Uuteen 
testamenttiin otettiin vain neljä evankeliumia ja siitä jätettiin pois Jeesuksen inhimillisistä piirteistä 
kertoneet gnostilaiset evankeliumit. 
b) Uuden testamentin varhaisvaiheet voidaan jäljittää jo toisen vuosisadan puoliväliin, jolloin sekä 
neljä evankeliumia että Paavalin kirjeiden kokoelma olivat vakiinnuttaneet asemansa monissa 
varhaiskristillisissä piireissä. Keisari Konstantinuksen osuudesta Uuden testamentin kokoamiseen ei 
ole selviä todisteita. 

5. Opus Dei 
a) Opus Dei on katolinen järjestö, jonka jäsenet käyttävät katumusnauhaa (cilice) reitensä ympärillä 
niin, että piikit painuvat syvälle ihoon ja aiheuttaa verenvuotoa sekä nautinnollista kärsimystä. 
b) Opus Dei on katolinen järjestö, jonka jäsenet sitoutuvat järjestöön eri asteisesti: osa on munkkeja 
ja osa elää perheellisinä. Järjestön perusajatuksiin kuuluu, että ihminen voi samaistua kärsineeseen 
Jeesukseen, mutta se ei tarkoita masokismia vaan voi liittyä henkiseen kamppailuun itselle 
vaikeiden asioiden kanssa. 

6. Salaliittoteoriat 
a) Raamatun ulkopuolelle jääneitä kirjoituksia (esim. gnostilaiset evankeliumit) on sensuroitu ja 
hävitetty kristinuskon noustua Rooman valtakunnanuskonnoksi. Niitä on kuitenkin säilynyt paljon 
ja esim. 1945 Egyptissä tehdyt Nag Hammadin kaupungin läheltä löydetyt papyrusniteet ovat 
avanneet paljon uusia näkökulmia varhaiseen kristinuskoon tutkijoille ja ovat suomenkielisinäkin 
kaikkien luettavissa. 
b) Raamatun ulkopuolisista gnostilaisista teksteistä löytyy salaisia totuuksia Jeesuksesta. Katolinen 
kirkko on salannut nämä tiedot kahdentuhannen vuoden ajan. Salaisuuksien varjelemiseksi on 
kehittynyt erilaisia salaseuroja kuten Temppeliherrain ritarikunta ja Siionin luostari, jotka suojelevat 
salaisten tietojen kätköpaikkoja ja puolustavat katolista kirkkoa.


