
Tietopaketti elokuvan katsojalle

Opettaja voi jakaa opiskelijoille ennen elokuvaa tiivistetyn tietopaketin Da Vincikoodi elokuvan 
uskontoon liittyvistä yksityiskohdista. 

Gnostilaisuus 
Itäisen Välimeren piirissä ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina vaikuttanut uskonnollinen 
suuntaus, jonka mukaan todellisuus jakaantui aineeseen ja henkeen. Ihmisten päämääränä oli 
vapautua ruumiin ja aineellisen maailman otteesta pelastavan tiedon eli gnosiksen avulla. 
Suuntaus vaikutti voimakkaasti myös kristinuskon sisällä. Jeesusta pidettiin pelastavan tiedon 
tuojana gnostilaiskristittyjen keskuudessa. 

Jahve 
Nimi merkitsee ”minä olen se, joka minä olen”. Nimi on hepreankielinen ja sillä viitataan lähinnä 
juutalaisuuden, mutta myös muiden vanhaa seemiläistä kulttuuriperimää olevien yksijumalisten 
uskontojen, kristittyjen ja islaminuskoisten, Jumalaan. Hepreankielisessä Vanhassa Testamentissa 
Jumalan nimen muodostavat konsonantit JHWH. Nimen lausumistavasta ei ole varmaa tietoa. 

Konstantinus I Suuri 
Rooman keisari (v. 306–337), jonka aikana vainotusta kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto. 

Magdalan Maria 
Raamatun Uuden Testamentin henkilö, joka kaikkien evankeliumien mukaan todisti Jeesuksen 
kuoleman, hautauksen ja ylösnousemuksen. Maria leimattiin kirkon piirissä prostituoiduksi jo 200-
luvulla, mutta Raamatusta ei löydy tukea tälle näkemykselle. Väitteet saattavat liittyä 
gnostilaisuuden vastaiseen propagandaan, jolla haluttiin torjua väitteet naispuolisen opetuslapsen 
olemassaolosta. 

Nikean kirkolliskokous 
Vuonna 325 pidetty Konstantinus Suuren koolle kutsuma kirkolliskokous, jossa hyväksyttiin oppi 
Kristuksen jumalallisuudesta ja inhimillisyydestä ja tuomittiin areiolaisuus (Areios: Jeesus on luotu 
olento, ”puolijumala”) Samalla päätettiin myös että kaikki kirkot juhlisivat pääsiäistä samaan 
aikaan. 

Opus Dei (=Jumalan työ) 
Katolisen kirkon järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen hengellistä kasvatusta ja apua kristittynä 
elämisessä. Järjestön perusti espanjalainen pappi Josemariá Escrivá de Balaguer 1928. Järjestöä 
johdetaan Roomasta ja siihen kuuluu sekä pappeja että maallikoita. Jäsenet harjoittavat kristillisiä 
hyveitä joko naimattomina tai perheellisinä. He osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan 
pyhään messuun, rukoushetkiin, lukevat hengellistä kirjallisuutta ja ruusukkorukousta. Jäsenet 
eivät ole tunnistettavissa mistään erityismerkeistä. Eri ammateissa ja yhteiskunnallisissa asemissa 
toimivat järjestön jäsenet pyhittävät elämänsä Jumalan kunniaksi ja ovat valinneet elämäntavakseen 
Kristuksesta julistamisen ja hengellisen kasvun. 

Pyhä Graal 
Malja, josta on kehittynyt useita erilaisia legendoja. Sen on uskottu olevan astia, johon Joosef 
Arimatialainen otti talteen verta Jeesuksen haavoista. Uskotaan, että maljalla olisi voima parantaa 
kaikki haavat. Toisen myytin mukaan Graalin malja on ehtoollismalja, jolla Jeesus tarjosi viiniä 
viimeisellä ehtoollisella. Graalin malja esiintyy esim. tarinassa Arthurista ja pyöreän pöydän 
ritareista sekä Indiana Jones ja viimeinen ristiretki-elokuvassa. 



Temppeliherrat
Temppeliherrain ritarikunta oli keskiajalla ristiretkien aikaan perustettu hengellinen ritarikunta. 
Tämä salaseura toimi laajalti Euroopassa ja Lähi-idässä 1118-1307 välisenä aikana kunnes se joutui 
vainojen kohteeksi ja hävitettiin. Ritarikunta sai paavilta erivapauksia mm. veronkantooikeuden 
hallitsemillaan alueilla, mikä johti heidän varallisuutensa ja vaikutusvaltansa nopeaan nousuun. 
Salaperäisyytensä vuoksi ritarikunta on ollut suosittu salaliittoteorioiden aihe. Sen on epäilty 
uhkailleen paavia jollain hyvin tärkeällä asialla ja saaneen siksi omia vapauksia. Jo keskiajalla oli 
liikkellä tarinoita, joiden mukaan ritarikunnan jäsenet harjoittivat noituutta ja heidän kokouksissa 
huhuttiin olevan viitteitä saatananpalvontaan. Liikkeellä oli myyttejä, joiden mukaan ritarit olisivat 
löytäneet useita kristillisiä aarteita esim. liiton arkku ja Graalin malja. Erään legendan mukaan 
viimeisen suurmestarin Jacques de Molayn mukana meni hautaan tietoja Temppeliherrain 
suurimmasta aarteesta eli ihmeellisestä pisteestä, jonka väitetään olleen jonkinlainen 
arkkitehtoninen salaisuus tai ihmeellinen koodi. Kaunokirjallisuudessa on esiintynyt myös 
Temppeliherrain alajärjestönä eurooppalainen kuviteltu salaseura Siionin luostari (perustettu 
Ranskassa 1956). 

Uuden testamentin evankeliumit
Sisältävät kertomuksia Jeesuksen elämänvaiheista ja hänen opetuksistaan. Monista Antiikin aikana 
kirjoitetuista evankeliumeista hyväksyttiin vain neljä evankeliumia (Matteus, Markus, Luukas, 
Johannes) Raamatun Uuteen testamenttiin ennen 200-lukua. Määrä vahvistettiin myöhemmin 400-
luvulle tultaessa kirkolliskokouksessa. Muut evankeliumit jätettiin kokoelman ulkopuolelle, koska 
osa niistä sisälsi harhaoppisia käsityksiä Jeesuksesta ja osa näistä taas oli kirjoitettu niin kauan 
Jeesuksen ja hänet tunteneiden ihmisten elämän jälkeen, että niiden todettiin sisältävän liikaa 
legendanomaista ainesta.


