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MEDYTACJA O DWÓCH SZTANDARACH W ĆWICZENIACH DUCHOWNYCH

	Człowiek, który robi plany, wyobraża sobie swoją przyszłość. Posługuje się obrazami, które pozwalają mu postawić się w takiej lub innej sytuacji. Są takie obrazy, które pociągają człowieka  i uwrażliwiają jego szlachetność  oraz takie, które go odpychają i odstraszają. Rekolektant odprawiający Ćwiczenia Duchowne nie uniknie tej gry obrazów, związanych na stałe z jego drogą. W medytacji o "dwóch sztandarach", jednym‑Chrystusa, naszego Pana, drugim‑Lucyfera, śmiertelnego wroga naszej ludzkiej natury (ĆD 136), św. Ignacy nie waha się dość bezpośrednio odwołać się do naszej wyobraźni.
	Czy nie ma tu ryzyka, że rekolektant zostanie wciągnięty w czystą grę wyobraźni, że uczyni się z niego widza odległego, dziś nawet dziwnego, przedstawienia? Przypatrując się dokładnie Ćwiczeniom, odkryje się wszakże, że proponowane obrazy, same w sobie dalekie od bezstronności, odsyłają rekolektanta do niego samego, do zrozumienia tej walki jako swej własnej, ponieważ on jest jej uczestnikiem, stawką i przede wszystkim miejscem.

1. Walka i pole walki nie urojone
	
	Wyobraźnia rekolektanta jest przywoływana już na początku tego ćwiczenia. Zresztą samo słowo "sztandar" ma znaczenie w dużej mierze symboliczne. Co jednak myśleć o treści drugiego wprowadzenia: "Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Tutaj widzieć wielkie pole, całą ową okolicę Jerozolimy, gdzie najwyższym i powszechnym Wodzem wszystkich dobrych jest Chrystus, Pan nasz. I inne pole, okolicę Babilonu, gdzie głową nieprzyjaciół jest Lucyfer" (ĆD 138)? Można tu dostrzec intencję, by przeciwstawić sobie dwóch wodzów: Chrystusa, nazywanego w zdecydowanie pozytywnym znaczeniuć‑ "najwyższym i powszechnym Wodzem dobrych", oraz Lucyfera, nazwanego, z jednoznacznie nagatywnym odcieniem ‑ "głową nieprzyjaciół". To są wodzowie ze swymi wojskami: jaka jest rola rekolektanta w tej walce? Co powinien zrobić z obrazami Jerozolimy i Babilonu? czy nie wciągają go one w rzeczywistość urojoną? 
	Tak naprawdę, rola tych obrazów staje się zrozumiała w świetle "historii", przypomnianej w pierwszym wprowadzeniu: "Historia. Tutaj uprzytomnić sobie, jak Chrystus wzywa i chce mieć wszystkich pod swoim sztandarem; a Lucyfer przeciwnie, pod swoim" (ĆD 137). Począwszy od drugiego tygodnia, przedstawiona historia, w tych ćwiczeniach, gdzie się o niej mówi, staje się najważniejszą myślą w rzeczywistości wiary. Jest ona przekazywana rekolektantowi, jego pamięci, by ją medytował lub kontemplował; sama zaś pochodzi z pamięci Kościoła. Myśl, którą św. Ignacy rozwija w tej historii, ma swoje źródło w Tradycji, a do czasów współczesnych Ćwiczeniom Duchownym doszła za pośrednictwem "Flos sanctorum" Goberta Vagada. Tę właśnie książkę, podczas swej rekonwalescencji w Loyoli, czytał sam Ignacy. W czasie lektury napotkał refleksje o celu pisania przez św. Augustyna "Państwa Bożego": "Św. Augustyn pisze o dwóch miastach‑o Jerozolimie i Babilonie ‑ i o ich królach. Królem w Jerozolimie jest Chrystus, królem zaś Babilonu jest szatan. I dwie miłości budują te miasta: miasto szatana buduje miłość własna, rosnąca aż do pogardy Boga; miasto zaś Boże buduje miłość Boża, rosnąca aż do pogardy świata". W rzeczywistości, sam temat walki jest powtórzeniem, zasadniczego w pamięci człowieczeństwa, wyobrażenia, które ukazuje dwa wrogie obozy; wyobrażenie to, do którego przez wieki powracali duchowni i osoby spoza duchowieństwa, zostało przejęte przez św. Ignacego.
	Od razu trzeba rzec, że wykorzystane wyobrażenia nie są bezstronne; niosą one ze sobą zasadniczy w tradycji chrześcijańskiej temat, mówiący o najważniejszej walce pomiędzy Chrystusem i jego przeciwnikiem; o tej walce wspominają już Ewangelie (Mt 4,1‑11); rozgrywa się ona nieprzerwanie w historii ludzkości. Punkty, które znajdujemy w tym ćwiczeniu, odwołują się przede wszystkim do tej walki. Z jednej strony chodzi o to, by "rozważyć, w jaki sposób zwołuje on (wódz nieprzyjaciół) niezliczoną ilość złych duchów i jak ich rozsyła ‑ jednych do tego miasta, innych do innego, i tak ich rozsiewa po całym świecie, nie pomijając żadnej prowincji, żadnego miejsca, żadnego stanu (ludzi), ani żadnej poszczególnej osoby" (ĆD 141). Z drugiej strony, by "rozważyć, jak Pan całego świata wybiera tak wiele osób ‑ Apostołów, Uczniów itd. i rozsyła ich po całym świecie, rozsiewając przez nich swoją świętą naukę wśród ludzi wszystkich stanów i wszystkich pozycji społecznych" (ĆD 145). Przeciwstawienie Chrystusa i Lucyfera jest na skalę świata i historii. "Cały świat" powraca z natarczywością i nikt nie jest w stanie wymknąć się tej "historii", także rekolektant ("każda poszczególna osoba", "ludzie wszystkich klas i stanów"). Rekolektant jest zakorzeniony w swej teraźniejszości: tylko o niej mówi się w "punktach", tak samo jak w zdaniu o "historii", w którym aktualność jest podkreślana przez słowo "jak". Rekolektant znajduje się więc w swoim "tu i teraz" i to nadaje sens jego drodze, jakakolwiek by ona była. Obrazy tego ćwiczenia nie służą mu, by w sposób urojony wyobrażać sobie Chrystusa i Lucyfera, obozujących w okolicach Jerozolimy i Babilonu, ale prowadzą go w stronę próby, poznania i zrozumienia, że ta walka jest właśnie jego, że jest to ta sama walka, która się toczy w nim samym. W tym względzie, wyobrażenie miejsca mogłoby być źle zinterpretowane. Nie chodzi o to, by tworzyć świat urojony, ale o to, by pozwolić działać swej wyobraźni aż do tego punktu, w którym rekolektant znajdzie rzeczywiste miejsce walki, do której jest aktualnie powoływany. To miejsce nie jest urojone: tym miejscem jest właśnie sam rekolektant, zaangażowany w naśladowanie Chrystusa i przez to stający w obliczu konfliktu ‑ o nieznanej jeszcze formie i złożoności.  
	Walka dwóch sztandarów jest walką samego rekolektanta; trzecie wprowadzenie precyzuje stawkę tej walki.

2. Stawka walki

	"Prosić o to, czego chcę. Tutaj prosić o poznanie podstępów złego przywódcy (Lucyfera) i o pomoc, abym się ich ustrzegł; dalej prosić o poznanie życia prawdziwego, które ukazuje nam najwyższy i prawdziwy Wódz (Jezus Chrystus) i o łaskę, abym go naśladował" (ĆD 139).
	Porównując wyrażenia, które odnoszą się do siebie w każdej części tej prośby, natychmiast dostrzega się ujawnione przeciwieństwo pomiędzy "podstępami złego przywódcy", a "życiem prawdziwym, które ukazuje nam najwyższy i prawdziwy Wódz". "Podstępy" i "droga prawdziwa" muszą być poznane, czyli rozeznane. Łaska więc, o którą się prosi, jest łaską rozeznania. Rozeznanie wydaje sąd o dwóch stronach konfliktu, z tą wszakże różnicą, że przed podstępami należy się bronić, natomiast drogę prawdziwą, której naucza Jezus, należy naśladować; oznacza to, by z jednej strony bronić się przed pułapkami i nie dowierzać temu, co ktoś nam podszeptuje, z drugiej ‑ zaufać komuś, złożyć w nim ufność aż do naśladowania go. Oto jest stawka: rozeznanie. Nie chodzi o to, by wybrać jeden z dwóch obozów; wybór został już podjęty i w oparciu o niego dokonuje się rozeznanie. Rekolektant ofiarował już siebie i wybrał naśladowanie Chrystusa (ĆD 98) "przeciw własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej" (ĆD 97); to znaczy, że wraz z Chrystusem Zbawicielem zaangażował się w dzieło, które zdecydowanie przeciwstawia się grzechowi. Wybór odnosi się więc do podjęcia, wykonania, a przede wszystkim ‑ podpisania się pod dojrzewającą decyzją, że swoją drogę oprze się na poznaniu życia prawdziwego. I w samym sercu tego procesu, w miejscu, gdzie ujawnia się pragnienie pójścia za Chrystusem, rekolektant zostanie zaatakowany przez podstępy. Pojawią się zasadzki, przed którymi trzeba będzie się bronić.
	To nieprzyjaciel atakuje. Uwaga od tej chwili skupia się przede wszystkim na nim. W poprzednich wprowadzeniach na pierwszym miejscu stał Chrystus, na drugim ‑ Lucyfer; teraz ten porządek został odwrócony i punkty będą przedstawiane według nowego klucza. Nieprzyjaciel atakuje podstępnie i imię Lucyfera, które zostało tu wprowadzone, bardzo dobrze to uwydatnia. Medytacja o "dwóch sztandarach" jest w rezultacie jedynym miejscem w Ćwiczeniach Duchownych, gdzie św. Ignacy użwa imienia Lucyfer, i to kilkakrotnie. Imię to nosi nieprzyjaciel, o którym mówi się także: "nieprzyjaciel natury ludzkiej", "śmiertelny wróg naszej ludzkiej natury", "nieprzyjaciel naszego postępu i naszego zbawienia wiecznego". "Nieprzyjaciel", to słowo zawiera w sobie odcień wrogości, odmienności, przeciwieństwa, które staje w opozycji do człowieka, zdecydowanego, by naśladować Chrystusa. Imię Lucyfera podkreśla sposób, w jaki wyraża się to przeciwieństwo. Tym sposobem jest podstęp, oszustwo, zasadzka, fałszywe światło i zafałszowana prawda; to wszystko odnosi się do słów, że "anioł zły przemienia się w anioła światłości", o czym św. Ignacy mówi w II serii reguł o rozeznaniu (ĆD 322). To wszystko zostało zresztą przejęte z duchowej tradycji, która w ten sposób tłumaczyła wyrażenie św. Pawła: "sam bowiem Szatan podaje się za anioła światłości" (2 Kor 11,14). To nieprzyjaciel kusi pod pozorem dobra, wprowadza w błąd, poddając przede wszystkim dobre myśli i nadając wartość fałszywym pretekstom; to nadaje planom człowieka i wyobrażeniom, które są z nimi związane, odcień dwuznaczności. W tej perspektywie imię Lucyfera jest bardziej wymowne niż Szatana, który występuje w jednym ze starszych manuskryptów Ćwiczeń. 
	Atak przez zasadzki iluzji odnosi się zresztą do aktualnej sytuacji duchowej rekolektanta. Na etapie poprzednim, który był drogą nawrócenia, poznał on inny rodzaj walki, w której ataki były jawne: "pokusy grube i jawne" (ĆD 9). Obecnie, postąpiwszy znacznie w  ślad za Chrystusem, po ofiarowaniu się dla Królestwa, jego sytuacja pociąga za sobą ataki subtelniejsze ze względu na użycie niejednoznacznych środków. Jeżeli rekolektant zaangażuje się w drogę bez zastanowienia, może pomylić drogę.
	To przeciwstawienie trwa w nim, jest jego próbą, uczy go spojrzenia jasnego i jednoznacznego co do sądu. Ćwiczenie doprowadza do tego dzięki grze przeciwnych obrazów, które odsłania.

3. Obrazy przeciwstawne

	Ćwiczenie przedstawia dwie części, po trzy "punkty" każda, poświęcone: jedna "wodzowi wszystkich nieprzyjaciół", druga‑ "Chrystusowi, naszemu Panu". Jeśli spojrzymy na te punkty jakby symetrycznie, to zrozumiemy, że każdy z nich w jednej części posiada swoje przeciwstawienie w części drugiej: "A teraz dla przeciwstawienia trzeba sobie wyobrazić najwyższego i prawdziwego Wodza, którym jest Chrystus, Pan nasz" (ĆD 143). Odczytajmy każdy punkt i jego odwrotność; obrazy w tych punktach nie są rozwijane na kształt jakiegoś przedstawienia do oglądania, lecz uczą zmagającego się ze sobą rekolektanta jak dostrzec formy i rezultaty dwóch przeciwstawnych poruszeń i jak w konsekwencji wyjść na prostą drogę.

3.1 Zagrożenie i przyciąganie

	Już dwa pierwsze przeciwstawne punkty zawierają zupełnie różne obrazy. Ze strony nieprzyjaciela wprowadzają zagrożenie: "w postaci strasznej i budzącej grozę": "Widzieć w wyobraźni przywódcę wszystkich nieprzyjaciół na wielkim owym polu babilońskim, siedzącega na wielkim jakby stolcu z ognia i dymu, w postaci strasznej i budzącej grozę" (ĆD 140). Natomiast ze strony Chrystusa obrazy są pociągające: "cały piękny i miły": "Rozważyć jak Chrystus, Pan nasz, staje na wielkim polu w okolicy Jerozolimy, na miejscu niskim, cały piękny i wdzięczny (ĆD 144). Zagrożenie i przyciąganie, one kształtują sytuację rekolektanta; jest on zresztą pociągany w takiej samej mierze w jakiej jest zagrożony.
	Przez nacisk położony na zagrożenie ze strony nieprzyjaciela, św. Ignacy chce nas ostrzec przed pułapkami fałszywych racji; to właśnie przez kręte drogi naszego umysłu nieprzyjaciel stara się nas zgubić i sprowadzić z dobrej drogi. Stąd pojawia się obraz jakby pedagogiczny, z "wielkim tronem", otoczonym oszukańczym "dymem" i niejasnym "ogniem", który oświeca i zaślepia jednocześnie. To oszukańcze działanie jest analizowane przez reguły o rozeznaniu, gdy mówią one o nieprzyjacielu, który "podsuwa pozorne racje, fałszywe subtelności i ciągłe podstępy" (ĆD 329)‑ "argumenty sofistyczne, które mają zewnętrzny wygląd prawdy", mówi inny tekst Ćwiczeń. To właśnie nieprzyjaciel "niepokoi fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w dalszym postępie" (ĆD 315). Jego działanie polega na tym, że na początku proponuje myśli dobre, a następnie doprowadza do zagubienia drogi (ĆD 332,333,334). Wzrost ataków powinien doprowadzić do głębszego zawierzenia Chrystusowi, który został ukazany jako ten, kto nie ma roszczeń i nie narzuca się nam w ogóle. Jest to obraz pacyfistyczny. Nie trzeba wysiłku, żeby go opisać; nie chodzi nawet o to, by sobie ten obraz wyobrazić, ale o to, by go "rozważyć"...; "na miejscu niskim", to znaczy‑stojąc mocno na ziemi. Nastrój jest "pełen pokoju, wytchnienia, ukojenia", które oznaczają w człowieku to, co Boże (ĆD 316,329,333).
	Tak naprawdę, bardziej niż o osobach, te obrazy pozwalają nam myśleć o przeciwstawnych zachowaniach, które dają się dostrzec nie w urojonych wyobrażeniach, lecz przede wszystkim w świecie rzeczywistym. Świat zasadzek, zafałszowanych prawd, fałszywych rozmów, aroganckich postaw, zniekształconych twarzy, i przeciwnie: świat prostoty, prawdy, która się nie narzuca, jednoznaczności, dyskretnej i czujnej obecności, skromności, łaski, piękna. Istnieją zachowania i miejsca piekielne, i przeciwnie: zachowania i miejsca pełne łaski; to nie jest urojone, lecz tylko widziane przez pryzmat wyobrażeń.
	W kolejnych dwóch, tym razem "drugich punktach", które już cytowaliśmy, gra przeciwstawnych obrazów, groźby i przyciągania, trwa w dalszym ciągu. Jeśli chodzi o "przywódcę wszystkich nieprzyjaciół", to staje się on nagle postacią nieosobową: tarci imię ‑ mówi się o nim tylko: "on"; jeśli zaś chodzi o demony, to są one także bezimienne i jest ich "niezliczona ilość". Są rozsiewane wszędzie z dokładnością do każdego detalu geograficznego. Krótko mówiąc, napaść, która jest zarazem natarczywa, precyzyjna i anonimowa, wzmacnia poczucie zagrożenia. Ze strony Chrystusa, nazywanego tu "Panem całego świata", opis jest osobowy: tytuł "Pana" zawsze wskazuje na relację osobową, to co oddaje także zaimek "nasz", który stoi przy tytule "Pana"; osoby w otoczeniu Chrystusa są "wybrane", i to odnosi się także do osoby rekolektanta; ich tytuły i misja, jaką otrzymują, posiadają wymiar ewangeliczny. Jest to zatem wskazanie na stosunki międzyosobowe, które podtrzymują wymiar przyciągania i wzmacniają zaufanie.

3.2 Pułapki i pomoc

	Przeciwieństwo wyostrza się w pewien sposób w obu "trzecich punktach", które określają dwie odmienne taktyki działania. Ze strony "przywódcy wszystkich nieprzyjaciół" nakaz jest zimny i nie dopuszcza sprzeciwu ("on ich napomina"), cały czas w atmosferze anonimowości: "Rozważyć przemowę, jaką ma do nich i jak ich napomina, aby zarzucali na ludzi sieci i łańcuchy: mają ich kusić..." (ĆD 142). Ze strony Chrystusa jest coś przeciwnego, słowa zaufania ("zalecając im"), wypowiadane w kontekście osobowym i ewangelicznym, (Chrystus, jego sługi i przyjaciele): "Rozważyć mowę, którą Chrystus, Pan nasz, kieruje do wszystkich swoich sług i przyjaciół, których posyła na taką wyprawę, zalecając im, aby pragnęli wszystkim pomagać, pociągając ich..." (ĆD 146). 
	W ten sposób intencje zostały jasno wyrażone, a ich sens objawia się właśnie w ich przeciwieństwie. Intencją nieprzyjaciela jest "kusić", to znaczy zastawiać pułapki, co dobrze oddają owe "sieci i łańcuchy"‑ św. Paweł mówił o "sieciach diabelskich"(1 Tm 3,7; 2 Tm 2,26)‑ inaczej można rzec: to "oszukaństwa", które sprowadzają z dobrej drogi i uniemożliwiają duchowy postęp. Intencja Chrystusa jest przeciwna: "pozwolić wzrastać", nie w samotności, ale w towarzystwie: "wszystkim pomagać, pociągając ich..."
	W ten sposób, przez grę przeciwstawnych obrazów, jednych ‑ zagrażających, drugich  pociągających, ćwiczenie zaprasza rekolektanta do rozpoznania, to znaczy do rozeznania, pułapek wroga, by się przed nimi obronić i rozeznania pomocy Chrystusa, by jej zaufać. Lecz to nie wystarczy. Rozeznanie musi iść dalej, aż do tego miejsca, gdzie opozycja dosięgnie tego, co pierwotne, ponieważ właśnie tu ma ona swoje źródło, w sercu człowieka, w którym żyją pragnienia; do tego ostatecznie odsyłają wyobrażenia, będące w rezultacie pociągające lub zagrażające dla kogoś, kto stara się zrealizować swoje pragnienia.
	Dwie rozmowy, przytoczone w dwóch "trzecich punktach", umożliwiają zejście aż do serca naszych pragnień i do ich dwuznaczności. Lecz tu czeka na rekolektanta niespodzianka, ponieważ nie wydaje się oczywiste, aby każda z tych rozmów niosła dla tego, kto jej słucha, ten sam sens, co wyobrażenia, które ją otaczają.

4. Wyobrażenia zmieniające sens

	Skupiając uwagę na każdej rozmowie w tych dwóch wyobrażeniach, rozmowie, która określa tego, kto mówi, pojawia się pewna sprzeczność. Oto wypowiedź nieprzyjaciela: "...najpierw kusić chciwością bogactw, jak to zazwyczaj i przeważnie się dzieje, aby tym łatwiej doszli do próżnej chwały światowej i do zaszczytów, a potem do bezmiernej pychy. W ten sposób pierwszy stopień pokusy to bogactwo; drugi to zaszczyty; trzeci to pycha. Przez te trzy stopnie prowadzi (Lucyfer) do wszystkich innych występków" (ĆD 142). Na pierwszy rzut oka ten program wydaje się bardziej pociągający, w tym sensie, że łączy w sobie to wszystko, co w wyobrażeniach człowieka oznacza pełnię życia. Conajmniej nie ma w nim nic z tego, co posiadało pełne grozy wyobrażenie nieprzyjaciela. A oto, przeciwnie, słowa Chrystusa: "...pociągając ich najpierw do najwyższego ubóstwa duchowego, a jeśli by się to spodobało jego Boskiemu Majestatowi i zechciałby ich do tego wybrać, to także i do ubóstwa zewnętrznego. Po drugie do pragnienia zniewag i wzgardy, bo z tych dwu rzeczy wynika pokora. I tak są trzy stopnie: pierwszy ‑ ubóstwo przeciw bogactwu; drugi ‑ zniewagi i wzgarda przeciw zaszczytom światowym; trzeci ‑ pokora przeciw pysze. Niech więc przez te trzy stopnie pociągają ludzi do wszystkich innych cnót" (ĆD 146). Na pierwszy rzut oka to właśnie ten program wydaje się bardziej zagrażający, w tym sensie, że sprzeciwia się temu, co w wyobrażeniach człowieka kojarzy się z pełnią życia, to znaczy: posiadaniu, zaszczytom i władzy. W każdym razie nie ma w nim nic pociągającego, w odróżnieniu od obrazu samego Chrystusa.

	Przyjęcie "drogi prawdziwej", wyznaczonej przez ubóstwo, zniewagi i pokorę, nie jest w rezultacie takie oczywiste. Pojawia się coś, co budzi niezgodę, może wepchnąć w strach i wewnętrzną szarpaninę, krótko mówiąc, jest to właśnie to, co reguły o rozeznaniu przypisują działaniu nieprzyjaciela (ĆD 315, 329, 333). Rekolektant czuje dystans do tego, co mu się proponuje. Doświadcza paradoksu pomiędzy dawniejszym obrazem, który go pociągał, a programem, który zaprasza do pogardy samego siebie. Czy nie jest to sprzeczność w pełnym tego słowa znaczeniu? Czy Chrystus nie zastawia pułapki na wolność rekolektanta, proponując mu program niemożliwy do wykonania? 

	Lecz jeżeli jest tak właśnie, to słowa, którymi opisujemy nieprzyjaciela można by w delikatny sposób odnieść do Chrystusa. To On właśnie zajmowałby miejsce na "tronie z ognia i dymu" (ĆD 140)‑czyż zresztą nie powiedział o sobie: "przyszedłem ogień rzucić na ziemię" (Łk 12,49)? Z początku fascynujący, staje się groźny, dokonując anonimowego i nagłego zagarnięcia wolności (ĆD 141) i łapiąc ostatecznie człowieka w "swoje sieci i łańcuchy" (ĆD 142)‑ sam wszakże nazwał swoich uczniów "rybakami ludzi" (Mt 4,19). I przeciwnie, ze strony nieprzyjaciela obrazy także zmieniają swój sens. To co mówi się o Chrystusie może być w rezultacie powiedziane o nieprzyjacielu, który, przemieniony w anioła światłości, wydaje się skromny i pociągający (ĆD 144), nie narzucając się, wkrada się w łaski człowieka (ĆD 145), dodaje otuchy (ĆD 146), "idąc najpierw z duszą wierną" (ĆD 332). Nie działa nawet pod imieniem Lucyfera, które już samo w sobie jest dwuznaczne; oznacza fałszywego anioła światłości, lecz w tradycji chrześcijańskiej oznacza także Chrystusa, prawdziwego dawcę światła, który przez hymn Nocy Paschalnej nazywany jest "gwiazdą poranną (lucifer), która nie zna zachodu".	
	Możliwość odwrócenia sensu obrazów ukazuje dwuznaczność każdego przedstawienia, świata wyobraźni, który jest zarazem prawdziwy i zakłamany. To właśnie odsyła do dwuznaczności, która tkwi w sercu człowieka. Ćwiczenie o "dwóch sztandarach", dalekie od proponowania jakiegoś wyimaginowanego spektaklu, pozwala rekolektantowi stanąć twarzą w twarz z przedstawieniami jego wyobraźni i odczytać to, co jest w nich pułapką, wykrzywieniem, manipulacją; co czyni z jego pragnienia zwykłą igraszkę. Chodzi o to, by przesiać przez sito swoje wyobrażenia i myśli, które są z nimi związane, aby dokonało się rozeznanie pragnienia. Nawrócenie pragnienia jest "drogą prawdziwą".
	W rezultacie, zamiar rekolektanta, by zreformować lub wybrać życie w ślad za Chrystusem, ma coś wspólnego z jego pragnieniem posiadania, znaczenia i władzy. To właśnie w tym momencie oszukańcze pułapki stają przed nim jako powołanie na drogę prawdziwą. Jedne i drugie dotykają tego, co symbolizuje bogactwo, któremu przeciwstawia się ubóstwo, honor światowy, któremu przeciwstawia się uniżenie, i wreszcie pycha, której przeciwieństwem jest pokora. A więc już w punkcie wyjścia człowiek pociągany jest przez pożądania; już tu zastawiona jest pułapka przez tego, kto jest "kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 4,44). Trzeba więc odkryć i zrozumieć, że to przyciąganie jest zagrożeniem już na początku, o czym mówią obrazy poświęcone nieprzyjacielowi. Wejść w to duchowe zrozumienie, to dobrze odkryć i zrozumieć, że zagrożenie odczuwane przed służbą u Chrystusa ubogiego  i pokornego jest zagrożeniem tylko dla tego, co w człowieku jest pułapką; trzeba wyzwolić w sobie prawdziwe życie i otworzyć się na drogę, która pociąga. Tak dzieje się też w Ewangelii, kiedy Jezus zwraca się do Piotra z pewnego rodzaju groźbą, gdy Piotr nie chce się zgodzić na oczekującą Jezusa wzgardę. Jezus zwraca się nie przeciwko samemu Piotrowi, lecz przeciwko temu, co w Piotrze jest myślą nieprzyjaciela: "Zejdź mi z oczu, szatanie! Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, ale ludzki" (Mt 16,23).

	W podjętej drodze rekolektant odkrywa i zaczyna rozumieć w jaki sposób Chrystus go wzywa: pułapki zawsze obecne i przepełnione fałszem posiadania, znaczenia i władzy za wszelką cenę, które sprzeciwiają się w nim drodze prawdziwej, są zaatakowane prze ubóstwo, zniewagi i pokorę. Lecz aby dojść do tej prawdy, rekolektant musi przejść przez strach przed utratą samego siebie: odrzucić wiarę w to, że utrata własnego życia jest śmiercią, taką bowiem myśl podaje mu nieprzyjaciel. Przeciwstawić się i nie ulec tej panice, oznacza zwycięstwo nad strachem i uniknięcie panowania wyobrażeń. Siła tego przeciwstawienia się ma swoje źródło w zaufaniu, którym obdarza się tego, kto zwyciężył już "ojca kłamstwa". Bardziej chodzi o to, by wystrzegać się pułapek, niż samego nieprzyjaciela (ĆD 139). Trzeba oddać się w całej pokorze i ubóstwie Słowu, które mówi: "Kto straci swoje życie z mego powodu, odnajdzie je" (Mt 16,25).

	W ten sposób rozważanie dochodzi w naturalny sposób do rozmowy końcowej, modlitewnego dialogu, który zamyka to ćwiczenie.

5. Od wyobrażeń do modlitwy

	"Pierwsza rozmowa skierowana do Pani naszej, żeby mi uzyskała u Syna i Pana swego łaskę, aby mnie przyjął pod swój sztandar:
	‑ najpierw w najwyższym ubóstwie duchowym, a jeśliby się to podobało jego Boskiemu Majestatowi i chciałby mnie do tego wybrać i przyjąć, to niemniej i w ubóstwie zewnętrznym;
	‑ w znoszeniu zniewag i krzywd, abym go w nich więcej naśladował, bylebym tylko mógł je znosić bez czyjegokolwiek grzechu i z upodobaniem jego Boskiego Majestatu" (ĆD 147).

	Nie ma już dwóch sztandarów, ale jeden: sztandar krzyża Chrystusowego, pod który rekolektant, dzięki łasce, pragnie  zostać przyjęty. Nie ma już żadnych wyobrażeń. Pod krzyżem zostało zniszczone nawet wyobrażenie Boga, aby została objawiona droga prawdziwa i jej źródło. Wyobrażenia były potrzebne: umożliwiły, by rekolektant zdał sobie sprawę ze stawki swoich poszukiwań, z pułapek, które mu zagrażają, z dystansu dzielącego go od Chrystusa, z dwuznaczności swoich pragnień, i nawet ze swojej bezsilności. Teraz wyobrażenia ustępują miejsca wyrażeniu pragnienia, w modlitwie pokornej i ubogiej, na co wskazuje użycie formy biernej ("być przyjętym"); modlitwa błagalna do Matki Bożej, następnie do Syna: "Prosić o to samo Syna, aby mi to uzyskał u Ojca" (ĆD 147), i wreszcie do Ojca: "Prosić o to samo Ojca, żeby mi tego udzielił" (ĆD 147). Zamiar tej modlitwy jest taki, by całkowicie zdać się na Drugiego, który może nawrócić nasze pragnienia; bez starań o wyobrażanie sobie czegokolwiek, nawet ubóstwa i zniewag, które same w sobie nie mają wartości i rzadko są tym, co sobie wyobrażamy.

 * * * *

	Walka duchowa, o której mówi medytacja o "dwóch sztandarach", nie jest regularną wojną między dwoma wrogimi obozami, lecz walką wręcz, w której najważniejsze jest rozpoznanie w wielkim zamieszaniu tego, co nasze własne. Właśnie dlatego nazywa się ją rozeznaniem duchowym. W rezultacie, przez wypowiedzenie swoich pragnień, uczeń Chrystusa odpiera skryte ataki: fałszywe przyciąganie, które kieruje go na urojone drogi lub częściej fałszywe zagrożenie, które skłania go do widzenia w Chrystusie nieprzyjaciela. Rola rozeznania duchowego w tym konflikcie polega na odkryciu i nazwaniu pułapek, i w tym samym poruszeniu, na określeniu prawdziwego przyciągania i prawdziwego zagrożenia. To jest czujność, by nie dać się oszukać i by dać się wyprowadzić z błędu. Chodzi o to, by podczas całej drogi, obrany kierunek został wyznaczony ściślej w stronę ubogiego i pokornego Chrystusa. Wzrost poznania życia prawdziwego uczyni w ten sposób bardziej widoczne to, co sprzeciwia się wybranej drodze i doprowadzi do nazwania pułapek, których nie brak wraz ze zbliżającym się wyborem. Paradoksem jest, że te pułpki podwajają się i stają się bardziej subtelne, lecz ich subtelność pójdzie wraz z nimi w dym. 


