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Â TESTAMENT RODU GRAALA   Â  Cz. 3 f/ Droga krzyzowa. Â   Â      1/ Â 2/Â   Â   Â      Cztery wybrane stacje z
calej drogi krzyzowej w kosciele parafialnym w Renne le Chateau. Â  Stacje drogi krzyzowej swoja konstrukcja odnosza
sie do budowy oltarzy i zbioru rzezb ponad wejsciem. Obrazy drogi krzyzowej w swej gornej czesci znajduja sie w
miejscu, gdzie w konstrukcji oltarzy jest symbolizujaca rod Chrystusa winorosl. Z kolei cala pozostala czesc obrazow
stacji lezy pomiedzy filarkami, ktore rowniez sa odniesieniem do konstrukcji oltarzy i obrazu ponad wejsciem. Oznacza
to, ze informacje zawarte w obrazach niektorych stacji beda sie odnosily do testamentu. Â  1/ Stacja pierwsza pokazuje
nam odkrywajaca sie kotare teatru zdarzen z glownym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem. 2/ Kolejna
stacja pokazuje ukrzyzowanego Chrystusa w otoczeniu osob towarzyszacych, a posrod nich jest tylko jeden straznik. Â  
Â  Â  3/ Â Â 4/Â  Â   Â      3/ Stacja trzynasta przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia sie z cialem
Chrystusa. Wyglada to tak jakby osoby, ktore zdejmuja go z krzyza, zwracaly szczegolna uwage by nic mu sie nie stalo. 
4/ Na tej stacji widac cialo niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku plynie krew. Krew bedzie plynela tylko z rany
zywego czlowieka. Jest tu pokazany obraz, ktory mowi, ze w grocie polozono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu
swiadomosci ukaze sie on potajemnie kilku osobom a nastepnie zniknie z pola widzenia spolecznosci. Â  Â  g/ Trzej
chlopcy Â   Â      1 / 2/ 3/Â  Â   Â      Trzech blizniaczo do siebie podobnych chlopcow jest przedstawione wraz z
glownymi figurami w kosciele.
  1.Â Â Â Â Â Â Postac opisana, jako Sw. Jozef trzyma na reku pierwsze dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam
mlodego mezczyzne a nie starego Jozefa. Ta twarz jest bardzo podobna do wygladu oblicza, jakie czesto posiadaja
figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej rece kwiat lilii. 2.Â Â Â Â Â Â Postac opisana, jako Matka Chrystusa trzyma
na reku drugie dziecko. W kontekscie do dziecka, ktore trzyma Chrystus, ta postac przedstawia Magdalene. Dowodem
jest tu korona z lilia, ktora wskazuje na rod Chrystusa i Magdaleny, jako przyszle pokolenia krolow z lilia w herbie. Â  3.
Â Â Â Â Â Â Postac Antoniego z Padwy, trzyma na reku trzecie dziecko. W prawej rece rowniez trzyma kwiat lilii a
dziecko stoi na otwartej ksiazce, ktora trzyma w lewej rece.  
     Â  
  Na fresku, ktory widnieje po przeciwnej stronie oltarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama postac niewiasty,
ktora jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na reku. Obie niewiasty sa z twarzy identyczne. Tu jest pokazana
jak opiekuje sie czworgiem dzieci. Starsza dziewczyna, dwojgiem synow i malym dzieckiem na rece. W tym widoku jest
ona w towarzystwie Chrystusa, bedac od niego mlodsza osoba. Taki wizerunek wyklucza, by tu na fresku i na posagu,
mogla byc przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dziecmi. Po zastosowaniu w stosunku do tego fresku
odpowiedniej obrobki w postaci ciec, widok tej rodziny znika a pozostaje widok, jaki mozna zobaczyc z miejsca przed
ukrytym w gorach grobowcem Magdaleny i Chrystusa. Â  Â  h/ Malowidla we wnetrzu kosciola. Â 
     Â        Â      Â   Â      Na calym zapleczu oltarza widoczne sa inicjaly w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma
litery M wystepuje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed kosciolem. Tam, jako inicjal, jest polaczona z
litera A. Â  Â  Inicjal w kosciele dotyczy tej postaci niewiasty, ktora jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed
kosciolem. Â   
   
 Â  Alfa i Omega, tych liter nie moglo zabraknac w zbiorze testamentu. W mysl przekazu od Boga, ktory jest
zaszyfrowany w tekscie Apokalipsy, alfa i omega symbolizuja zakres wiedzy Syna Boga, ktory ma przyjsc na Ziemie.
Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z jezykow mowi, ze czlowiek oznaczony tym symbolem, bedzie posiadal
pelna wiedze w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi sie do jezyka aramejskiego a ten z kolei do tekstow biblijnych.
Pelna wiedza wskazywanej postaci bedzie, wiec dotyczyla spraw boskich i duchowych. Â  Alfa i Omega w kontekscie
testamentu symbolizuje ojca zyjacej rodziny, przedstawianej w jego tresci. Â  Â  i/ Cechy wspolne symboli. Â   Â      Â 
Â  Â   Â      Â Â 
  
    Â    1.Â  Â  Wszystkie krzyze w kosciele ramiona maja zakonczone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne odniesienie do
Chrystusa i jego potomkow w krolewskich rodach z lilia w herbie. 2.Â Â Â Â Â Wszedzie wystepujace zdobienia roslinne
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z widocznym owocem, symbolizuja plodnosc â€“ rodzine wielodzietna. 3.Â Â Â Â Â Charakterystyczne filarki sa w
kazdym miejscu, gdzie tworza nawy dla przedstawienia wspolnych cech rodzinnych, roznych postaci. 4.Â Â Â Â Â Â 
Lukowe formy zamykajace filarki dopelniaja budowy naw. Â  5.Â Â Â Â Â Â Male wiezyczki ponad sklepieniem naw
rowniez tworza wspolnote wizerunku. Â 
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