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Â Â TESTAMENT RODU GRAALA cz.I i cz.2
Przedmowa. Â Â Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane sÂ± rzeÂ¼by i malowidÂ³a, ktÃ³re swoim
wizerunkiem tworzÂ± obrazowy zbiÃ³r treÂ¶ci â€žTestamentu Rodu Graalaâ€•. ZbiÃ³r ten, ukryty jest w
chrzeÂ¶cijaÃ±skim klimacie Â¶wiÂ±tyni, w jej rzeÂ¼bach i zdobieniach zarÃ³wno wewnÂ±trz jak i na zewnÂ±trz
koÂ¶cioÂ³a. Â Tu w Rennes le Chateau, twÃ³rcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa â€žpiszÂ±câ€•
na kamieniu i w obrazach. RzeÂ¼by i malowidÂ³a, swoim charakterem, nie rÃ³Â¿niÂ± siÃª wiele, od innych motywÃ³w
sakralnych, sÂ± takie by nie budziÂ³y podejrzeÃ±, i mogÂ³y bezpiecznie zachowaÃ¦ siÃª do dzisiejszego dnia. Â CaÂ³y
zbiÃ³r tego testamentu, posiada wspÃ³lny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa. Â Z tych
wizerunkÃ³w, moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦ nastÃªpujÂ±ce wnioski. 1.Â Â Â Â Â Â RzeÂ¼by na koÂ¶ciele i w jego
wnÃªtrzu, ukazujÂ± informacje Â¶wiadczÂ±ce o istnieniu dwÃ³ch wielodzietnych rodzin. 2.Â Â Â Â Â Â Jedna z tych
rodzin Â¿yÂ³a w przeszÂ³oÂ¶ci. 3.Â Â Â Â Â Â Druga rodzina Â¿yje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej. 4.
Â Â Â Â Â Â SzczegÃ³Â³y zawarte w wizerunkach wskazujÂ± cechy osobiste wszystkich postaci.
Â TESTAMENT RODU GRAALA Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cz. 1 I.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Wskazanie miejsca ukrycia treÂ¶ci testamentu. TreÂ¶Ã¦ testamentu
ukryta jest w wizerunkach rzeÂ¼b i obrazÃ³w, ktÃ³re sÂ± dekoracjami koÂ¶cioÂ³a w Rennes le Chateau, i w jego
najbliÂ¿szym otoczeniu. Â Â II.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Z tych wizerunkÃ³w, moÂ¿emy wyciÂ±gnÂ±Ã¦
nastÃªpujÂ±ce wnioski. CaÂ³y zbiÃ³r jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorÃ³w. Â a/ Wizerunek serca
Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.

Â
Willa Betania z widocznÂ± na wysokoÂ¶ci 2 piÃªtra figurkÂ± Chrystusa. Â MÃ³wiÂ±ce serce Chrystusa, tak w skrÃ³cie
moÂ¿na zdefiniowaÃ¦ istotÃª tej rzeÂ¼by.Â Wizerunek, ktÃ³ry na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo
wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczyniÂ³ tak, by zwrÃ³ciÃ¦ uwagÃª, na
informacje ukryte w obrazach i rzeÂ¼bach. Â WyglÂ±d tego serca posiada szczegÃ³lnÂ± wymowÃª, jednoznacznie
wskazujÂ±c na oczy, ktÃ³re sÂ± szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyraÂ¼ny kontrast widzimy
patrzÂ±c na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny byÃ¦. Nie istniejÂ±, a raczej nie ma ich, bo zamkniÃªte koronÂ±
cierniowÂ±. Â Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jakÂ± uzyskujemy mÃ³wi, by bardzo wnikliwie patrzeÃ¦ na
wszystko, co siÃª tu znajduje. NaleÂ¿y dojrzeÃ¦ i oceniÃ¦ kaÂ¿dy detal, bÃªdÂ±cy nawet najdrobniejszym
szczegÃ³Â³em istniejÂ±cych tu zdobieÃ±. PatrzeÃ¦, to nie tylko widzieÃ¦, patrzeÃ¦ to rÃ³wnieÂ¿ myÂ¶leÃ¦, te szeroko
otwarte oczy i tak szczelnie zamkniÃªte usta, mÃ³wiÂ± jednoznacznie. Bardzo dokÂ³adnie oglÂ±daj i bardzo dokÂ³adnie
analizuj. Â
b/ Zdobienia ponad drzwiami wejÂ¶ciowymi do KoÂ¶cioÂ³a.

1/Â Â Â 2/Â Â Â
Widok â€ž1â€•; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W Â¶rodkowej stoi figurka niewiasty w
dwÃ³ch bocznych sÂ± usytuowane dwie kwitnÂ±ce roÂ¶liny. Kolejne dwie roÂ¶liny stojÂ± poza nawami. RoÂ¶liny
zdajÂ± siÃª byÃ¦ identyczne, rÃ³Â¿ni je sposÃ³b ekspozycji. Dwie roÂ¶liny, ktÃ³re stojÂ± poza nawami, sÂ± przypisane
do wspÃ³lnego charakteru obrazu, poprzez lokalizacjÃª ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposÃ³b sÂ±
one przypisane do wspÃ³lnej grupy piÃªciu eksponowanych widokÃ³w w pierwszym tle. W zakres pierwszego tÂ³a
naleÂ¿y zaliczyÃ¦ szÃ³sty widok, jest nim pnÂ±cze winoroÂ¶li, ktÃ³re poprzez okrÃªg z napisem Â¦w. Maria Magdalena,
Â³Â±czy ten widok z postaciÂ± niewiasty. Â Taki charakter ekspozycji szeÂ¶ciu widokÃ³w, sugeruje peÂ³nÂ± ich
wspÃ³lnotÃª. MoÂ¿na przyjÂ±Ã¦, Â¿e widoczne roÂ¶liny symbolizujÂ± ludzi. Gdyby roÂ¶liny miaÂ³y byÃ¦ tylko
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dekoracjÂ±, powinny byÃ¦ bardzie rÃ³Â¿norodne w swym wyglÂ±dzie. IdentycznoÂ¶Ã¦ w przyrodzie, jest rzeczÂ±
niespotykanÂ± a zastosowanie naw, jako ekspozycji rÃ³wnej czÂ³owiekowi, jest jednoznacznie wymowne. Â One
symbolizujÂ± ludzi, ludzi, ktÃ³rzy sÂ± zwiÂ±zani ze Â¦w. MariÂ± MagdalenÂ±. Â Widok â€ž2â€•: - Wizerunek Â¦w.
Marii Magdaleny w ciÂ±Â¿y, ktÃ³ra trzyma krzyÂ¿ na rÃªkach, jednoznacznie wskazuje, Â¿e w czasie po
ukrzyÂ¿owaniu Chrystusa jest ona w ciÂ±Â¿y. Zdobienia dwÃ³ch filarkÃ³w po obu stronach Magdaleny, sÂ± tak
wykonane by w okreÂ¶lonej perspektywie, ukazywaÂ³y wzory przypominajÂ±ce maÂ³e dzieci. Symboli dzieci jest tutaj
kilka, co jest wskazaniem na wielodzietnÂ± rodzinÃª. Â Ekspozycja Magdaleny Â¶wiadczy o Â¿yciu Chrystusa,
czÂ³owieka, ktÃ³ry poza kanonami kultu, jest normalnym mÃªÂ¿czyznÂ± i wraz z MagdalenÂ± ma kilkoro dzieci. To
wskazanie jest wyraÂ¿one rzeczÂ±, ktÃ³rÂ± ona trzyma w rÃªkach, (jest to krzyÂ¿ symbol Chrystusa) w odniesieniu do
widocznej ciÂ±Â¿y i symboli dzieci. Â Lilie wyrzeÂ¼bione ponad gÂ³owÂ± Magdaleny wskazujÂ± na ich potomkÃ³w,
przyszÂ³e rody krÃ³lewskie z liliÂ± w herbie. Â
3/Â Â 4/ Â
Widok â€ž3â€•; - WinoroÂ¶l jest eksponowana na caÂ³ej podstawie podestu. WinoroÂ¶l bÃªdÂ±c uznanym symbolem
Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szÃ³sty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako
podstawÃª wskazywanej tu rodziny. Â Na liÂ¶ciach winoroÂ¶li sÂ± widoczne naciÃªcia, ktÃ³rych wyglÂ±d jest
powiÂ±zany ze znakami wskazujÂ±cymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim
kontekÂ¶cie moÂ¿na przyjÂ±Ã¦ zaÂ³oÂ¿enie, Â¿e ten grobowiec jest wspÃ³lnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim
znaczeniem naciÃªÃ¦, jest informacja dzielÂ±ca widoki tego obrazu, na symbole wskazujÂ±ce dwie rodziny. Â Jedna
juÂ¿ leÂ¿y w grobie i pozostaÂ³ po niej rÃ³d z liliÂ± w herbie i druga Â¿yjÂ±ca, ktÃ³ra jest symbolizowana kwitnÂ±cymi
roÂ¶linami, bÃªdÂ±ca bezpoÂ¶rednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej. Â Widok â€ž4â€•; - Identyczny wyglÂ±d
czterech roÂ¶lin, jest nienaturalnÂ± formÂ± dla dekoracji kwiatami, natomiast doskonaÂ³Â± symbolikÂ± w kwestii
przekazu dotyczÂ±cego rodziny. IstniejÂ± dwie rÃ³Â¿nice w identycznoÂ¶ci wyglÂ±du tych czterech roÂ¶lin. Pierwsza
charakteryzuje siÃª podziaÂ³em na roÂ¶liny w nawach i te, ktÃ³re nie stojÂ± w nawach tylko na wspÃ³lnym podium.
Druga rÃ³Â¿nica dzieli rÃ³wnieÂ¿ te same roÂ¶liny, te w nawach posiadajÂ± po dwa liÂ¶cie wiÃªcej, niÂ¿ te, ktÃ³re
stojÂ± na podeÂ¶cie. Â W odniesieniu do Magdaleny, ktÃ³rej postac jest umiejscowiona w nawie, moÂ¿na przyjÂ±Ã¦,
Â¿e dwie nawy z roÂ¶linami symbolizujÂ± ojca i matkÃª, pozostaÂ³e dwie dzieci. Â SzczegÃ³lny wyglÂ±d liÂ¶ci, drugie
liÂ¶cie zakrywajÂ± owoce (nienaturalnie zamykajÂ±c im dostÃªp do Â¶wiatÂ³a) mÃ³wiÂ±, Â¿e takie rzeÂ¼by roÂ¶lin
symbolizujÂ± opiekÃª nad potomstwem. Taki wyglÂ±d u wszystkich roÂ¶lin symbolizuje wielodzietnÂ± rodzinÃª. Â
RoÂ¶liny sÂ± pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na Â¿ycie. RÃ³Â¿nica pokazana w
mniejszej iloÂ¶ci liÂ¶ci na dwÃ³ch roÂ¶linach, ukazuje czas w rozwoju roÂ¶lin a tym samym w Â¿yciu rodziny.
Wszystkie roÂ¶liny posiadajÂ± takÂ± samÂ± iloÂ¶Ã¦ kwiatÃ³w, jedynie dwie majÂ± mniej liÂ¶ci, czyli dwoje dzieci juÂ¿
Â¿yje a kolejne majÂ± byÃ¦ poczÃªte. Kwiaty oznaczajÂ± stan zapylenia w rozwoju roÂ¶liny, tym samym w rodzinie
powinno by poczÃªte kolejne dziecko. Â W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on
toÂ¿samy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.
c/ Figurka niewiasty w koronie znajdujÂ±ca siÃª po lewej stronie przed wejÂ¶ciem do KoÂ¶cioÂ³a oraz,
zawarte na niej rzeÂ¼by i napisy Â 1/ Druga figurka niewiast w ciÂ±Â¿y, stoi na postumencie po lewej stronie przy
wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koronÃª z oÂ¶miu wieÂ¿ i rÃ³Â¿aniec przewieszony przez prawe
ramie. Â Korona zbudowana z wieÂ¿, jest symbolem walki, lub caÂ³kowitej zmiany. Zburzenie starego porzÂ±dku i
zbudowanie od nowa. Takiej korony nie moÂ¿e mieÃ¦ Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie moÂ¿e dysponowaÃ¦
rÃ³Â¿aÃ±cem. Jego pierwsze formy stosowania notowane sÂ± na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to
gÂ³Ã³wnie Â¶rodowisko AlbigensÃ³w -KatarÃ³w, mordowanych w papieskich krucjatach. Â RÃ³Â¿aniec jest tu
szczegÃ³lnym wskazaniem, wiszÂ±cy na przedramieniu mÃ³wi, ze juÂ¿ nie jest uÂ¿ywany. Nie jest trzymany w dÂ³oni,
tylko odsuniÃªty na przedramiÃª. Postac, ktÃ³ra go tak trzyma, mogÂ³a porzuciÃ¦ wiarÃª chrzeÂ¶cijaÃ±skÂ±. Â W
kontekÂ¶cie testamentu, naleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e eksponowana w taki sposÃ³b niewiasta, jest matkÂ± we wskazywanej
obrazem ponad drzwiami wejÂ¶ciowym do koÂ¶cioÂ³a, Â¿yjÂ±cej rodzinie potomkÃ³w Chrystusa i Magdaleny. Â
1/Â Â 2/Â
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2/Â Postument, na ktÃ³rym stoi tajemnicza niewiasta. W dolnej czÃªÂ¶ci postumentu znajduje siÃª znak utworzony z
liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzyÂ³y wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje
inicjaÂ³y rodzicÃ³w i dziecko. Dziecko jest dziewczynkÂ±, tym samym litera M, jako najbardziej poÂ³Â±czona z
postaciÂ± dziecka bÃªdzie inicjaÂ³em imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, bÃªdzie inicjaÂ³em imienia ojca.

PowyÂ¿ej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891. Napis jest wyrzeÂ¼biony w szczegÃ³lny sposÃ³b,
wyglÂ±da to tak, jakby celowo wskazywane byÂ³y wybrane litery. Tymi wybranymi literami sÂ± dwie litery S. Â Cyfry
rÃ³wnieÂ¿ sÂ± rzeÂ¼bione w taki sposÃ³b, by wykazaÃ¦ indywidualny wizerunek niektÃ³rych cyfr. SzczegÃ³lny
wyglÂ±d cyfr, pozwala na interpretacjÃª liczby, lub pojedynczych cyfr.

Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, sÂ± znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu sÂ± dwa
symbole u podstawy krzyÂ¿a, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol mÃªski. NaleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e
strona prawa bÃªdzie odpowiadaÂ³a postaci ojca, co wynika z istniejÂ±cego tu znaku mÃªskiego. Ponad prawym
ramieniem krzyÂ¿a widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicjaÂ³u imienia ojca litery A, dodajemy
miesiÂ±c jego urodzenia, bÃªdzie to lipiec â€“ 7, lub sierpieÃ± â€“ 8. Â Czy znak Barana odpowiada matce? Na to
pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, Â¿e nigdzie nie ma znaku wskazujÂ±cego na kobietÃª. Z kolei w
zwiÂ±zku z testamentem, istniejÂ± inne przesÂ³anki, ktÃ³re mogÂ± mieÃ¦ zwiÂ±zek z tym znakiem zodiaku.
TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2Â
3/Â Â 4/Â

3/Â Niewiasta w ciÂ±Â¿y na postumencie z koronÂ± i rÃ³Â¿aÃ±cem nie jest ani MaryjÂ± ani MagdalenÂ±. W
kontekÂ¶cie testamentu, naleÂ¿y przyjÂ±Ã¦, Â¿e eksponowana w taki sposÃ³b niewiasta, jest matkÂ± we wskazywanej
obrazem ponad drzwiami wejÂ¶ciowym do koÂ¶cioÂ³a, Â¿yjÂ±cej rodzinie potomkÃ³w Chrystusa i Magdaleny. Â 4/Â
Wizerunek pokazuje, Â¿e ta niewiasta posiada prawo do tytuÂ³u krÃ³lowej, co wskazane jest koronÂ± na jej gÂ³owie.
BiorÂ±c pod uwagÃª fakt, Â¿e nie jest to matka Chrystusa, wyniesiona przez chrzeÂ¶cijaÃ±stwo do miana krÃ³lowej, to
ta niewiasta musi posiadaÃ¦ inne niezbywalne prawa do tego KrÃ³lowej. Â d/ OÂ³tarz w koÂ¶ciele.

1/ Â Â 2/Â
1/ Kolejny zbiÃ³r informacji wnosi wizerunek oÂ³tarza w koÂ¶ciele. JuÂ¿ w pierwszej ocenie pierwszego planu
oÂ³tarza, widoczna jest podobne rozwiÂ±zanie formy budowy oÂ³tarza i zbioru rzeÂ¼b ponad drzwiami wejÂ¶ciowymi
â€“ widok 2. UzupeÂ³nieniem tego wspÃ³lnego wizerunku jest forma konstrukcji oÂ³tarza, ktÃ³ry znajduje siÃª w wilii
Betanii â€“ widok 3.

3/ Â Â 4/Â
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3/ Na pierwszym planie widoku oÂ³tarza w wilii Betanii, poza wrÃªcz identycznÂ± z poprzednimi dwoma wizerunkami,
budowÂ± dolnej partii oÂ³tarza, tu w gÃ³rnej czÃªÂ¶ci oÂ³tarza istnieje zupeÂ³nie nowy obraz w postaci witraÂ¿u.
Wyeksponowanie pÃ³Â³okrÂ±gÂ³ego wizerunku z zagÃªszczonym ciemniejszym kolorem w pionowej osi, zmusza do
zastanowienia siÃª nad tym widokiem. OÂ³tarz w Wilii Betanii wyglÂ±da tak, jakby jego gÃ³rna czÃªÂ¶Ã¦ zostaÂ³a
rozebrana a miejsce po nie zastÂ±piÂ³ widok gÃ³rzystego terenu. W zwiÂ±zku z tym widokiem, naleÂ¿y wyciÂ±gnÂ±Ã¦
odpowiednie wnioski, jako, Â¿e nie moÂ¿e byÃ¦ on przypadkowy. Â PÃ³Â³ okrÂ±gÂ³a forma a szczegÃ³lnie ten
element witraÂ¿u, ktÃ³ry pokazuje zagÃªszczenie wzorÃ³w przy osi pionowej, kieruje temat do fresku znajdujÂ±cego
siÃª w koÂ¶ciele po przeciwnej stronie oÂ³tarza. Â 4/ OgÃ³lny wizerunek tego fresku, jest podobny do wizerunku
witraÂ¿a. W konstrukcji fresku istnieje pewien szczegÃ³Â³, ktÃ³ry posiada zwiÂ±zek z widokiem pionowego
zagÃªszczenia przy osi na witraÂ¿u. Wyeksponowanie poprzez wysuniÃªcie do przodu, czÃªÂ¶ci Â¶rodkowej z caÂ³ego
fresku, pozwala na utworzenia innego widoku. Â 5/, JeÂ¿eli zÂ³oÂ¿ymy widok fresku w taki sposÃ³b, by wysuniÃªta
do przodu jego czÃªÂ¶Ã¦ zostaÂ³a zakryta, ukaÂ¿e siÃª inny widok. Znika gÃ³ra z postaciami, wraz z postaciÂ±
Chrystusa i Magdaleny, ktÃ³re w myÂ¶l tego wizerunku leÂ¿Â± w grobowcu. Nowy widok przedstawia taki pejzaÂ¿, jaki
jest widoczny z miejsca, gdzie znajduje siÃª grobowiec.

Â 5/Â Â Â
5/ Pierwszy krok w poszukiwaniu wÂ³aÂ¶ciwego widoku. Â Pierwszy plan tego widoku przedstawia trzy skaÂ³y, jedna
na drugiej w cyrkowej pozie. W naturze takie skaÂ³y nie wystÃªpujÂ±. Widok tak ustawionych skaÂ³ jest sugestiÂ±, Â¿e
naleÂ¿y usunÂ±Ã¦ tÃª czÃªÂ¶Ã¦ obrazu, usunÂ±Ã¦ â€žcyrkowÂ± pozÃª skaÂ³â€•. Â Na tym pejzaÂ¿u jest widoczna
dolina, ktÃ³ra leÂ¿y wzdÂ³uÂ¿ widoku. Lewa strona doliny jest wyeksponowana a prawa tylko zaznaczona, czÃªÂ¶ciÂ±
ostatniego wzgÃ³rza. Na obrazie widoczne sÂ± dwa takie same krzewy i dwie takie same lilie. W odniesieniu do skaÂ³,
ktÃ³re tu nie powinny byÃ¦ widoczne, wyciÃªcie skaÂ³ usunie jeden krzew i jednÂ± liliÃª.

6/Â Â 7/Â

Dwa zbliÂ¿enia pokazujÂ± znaki, ktÃ³re precyzyjnie oznaczajÂ± miejsca uciÃªcia widoku fresku z lewej â€ž6â€™ i z
prawej â€ž7â€•. Tymi znakami sÂ± klinowe wciÃªcia widoczne w skaÂ³ach. Po lewej skaÂ³a za krzewem a po prawej
skaÂ³a ponad biaÂ³ym trÃ³jkÂ±cikiem.

8/Â Â

Widok â€ž8â€• pokazuje pejzaÂ¿ po zÂ³oÂ¿eniu obrazu. Pierwszy plan, to gaÂ³Â±zki jakiegoÂ¶ krzewu, ktÃ³ry
roÂ¶nie ponad wejÂ¶ciem do grobowca, co dowodzi, Â¿e grobowiec znajduje siÃª w gÃ³rach. Drugi widok pierwszego
planu pokazuje dwie lilie. Ta po prawej, jest rzeÂ¼bÂ± a ta po lewej Â¿ywÂ± roÂ¶lina. Te lilie symbolizujÂ± dwie
rodziny z rodu Chrystusa i Magdaleny. Chrystus i Magdalena leÂ¿Â± w tym grobowcu a wskazywana testamentem
rodzina Â¿yje. Trzecim elementem pierwszego planu, jest widok skalistej - lewej strony doliny. Â W dalszym planie
obrazu, widoczne sÂ± dwa miejsca zabudowane, jedno w dolinie a drugie na czubku skaÂ³. Jest to widok Rennes les
Bains, ktÃ³re leÂ¿y w dolinie i ruin Blanchefort, ktÃ³re leÂ¿Â± dokÂ³adnie w takim usytuowaniu na wierzchoÂ³ku
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skalistej gÃ³ry. Ten widok jest dowodem, na to, Â¿e grobowiec Magdaleny i Chrystusa znajduje siÃª w okolicy Rennes
les Bains.

9/Â Â 10/Â
9/ WinoroÂ¶l jest wspÃ³lna cechÂ± wszystkich trzech opisywanych obrazÃ³w, nie znika na oÂ³tarzu w wilii Betanii, tak
jak zniknÃªÂ³a rodzina Chrystusa. WinoroÂ¶l, bÃªdÂ±ca pierwszo planowÂ± dekoracjÂ± trzech obrazÃ³w w
kontekÂ¶cie do odniesienia dotyczÂ±cego grobowca pokazuje, Â¿e wskazywany w testamencie rÃ³d Chrystusa nadal
Â¿yje na ziemi. W odniesieniu do takiej informacji, naleÂ¿y dokÂ³adnie okreÂ¶liÃ¦ cechy dotyczÂ±ce Â¿yjÂ±cej rodziny,
ktÃ³ra jako druga jest wskazywana w treÂ¶ci testamentu. Â e/ Ambona.
1/Â Â 2/Â

Â 1/ RÃ³wnieÂ¿ ambona jest miejscem gdzie istniejÂ± nawy, takie jak na poprzednich obrazach. WyglÂ±d tych naw
jest wrÃªcz bliÂ¼niaczo podobny do widniejÂ±cych na obrazie ponad wejÂ¶ciem do koÂ¶cioÂ³a. Â Nawy zawierajÂ± w
sobie postacie ewangelistÃ³w, jednak nie wszystkie. Cztery postacie ewangelistÃ³w sÂ± rozdzielone piÂ±tÂ±.
PostaciÂ±, ktÃ³ra przedstawia czÂ³owieka trzymajÂ±cego w lewej rÃªce symbol geometrii a palcem wskazujÂ±cym
prawej rÃªki pokazuje do gÃ³ry. Taki wizerunek piÂ±tej postaci mÃ³wi, Â¿e geometria, ktÃ³rÂ± przedstawia jest
Â¶wiÃªtÂ± geometriÂ±. WskazujÂ±c palcem prosto â€žw Nieboâ€•, przekazuje informacjÃª uzupeÂ³niajÂ±cÂ±, ktÃ³ra
Â¶wiadczy, Â¿e ta geometria pochodzi od Boga. Â ToÂ¿samoÂ¶Ã¦ tej postaci, jest wskazana poprzez rzeÂ¼by
znajdujÂ±ce siÃª w dwÃ³ch nawach, ktÃ³re sÂ± usytuowane poza nawami z ewangelistami. Dwie dodatkowe nawy, sÂ±
tak usytuowane, Â¿e zamykajÂ± caÂ³y zbiÃ³r postaci. RzeÂ¼by w tych nawach przedstawiajÂ± takie same roÂ¶liny,
jakie sÂ± widoczne ponad wejÂ¶ciem do koÂ¶cioÂ³a. RoÂ¶liny sÂ± prawie identyczne, rÃ³Â¿niÂ± siÃª tylko iloÂ¶ciÂ±
kwiatÃ³w a liÂ¶cie tych roÂ¶lin nie chroniÂ± wÂ³asnych owocÃ³w. Inaczej jak u roÂ¶lin ponad wejÂ¶ciem, ktÃ³re
poprzez przykrycie liÂ¶Ã¦mi owocÃ³w, symbolicznie wskazujÂ± opiekÃª nad dzieÃ¦mi. Â Tu przedstawione dwie
roÂ¶liny, poprzez odkryte owoce symbolizujÂ± dwoje dorosÂ³ych a poprzez kwiaty dzieci. To, Â¿e te roÂ¶liny
zamykajÂ± zbiÃ³r postaci w tym czterech ewangelistÃ³w, i postac mÃªÂ¿czyzny mÃ³wiÂ±cego o geometrii, Â¶wiadczy o
ich symbolice dotyczÂ±cej ludzi zwiÂ±zanych z Chrystusem. Wskazywana rodzina, jest Â¶ciÂ¶le powiÂ±zana z piÂ±tÂ±
postaciÂ±, ktÃ³ra przekazuje geometrie prosto o Boga. Â Te dwie roÂ¶liny jak i pozostaÂ³e ponad wejÂ¶ciem stojÂ± w
identycznych wazonach, ktÃ³re swoim ksztaÂ³tem przypominajÂ± kielich, lub Graal. Jest to jednoznaczne odniesienie
do Rodu Graala. Owoce tych roÂ¶lin posiadajÂ± wyglÂ±d podobny do owocÃ³w winoroÂ¶li, co symbolizuje RÃ³d
Chrystusa.
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