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W drugim miesiącu naszego poznawania cnót Maryi zachęcam do przyjrzenia się Jej cnocie roztropności.
Poniższe studium może stać się inspiracją do osobistych poszukiwań tego daru. Warto pamiętać, że daru
tego udziela Bóg chętnie tym wszystkim, którzy o niego proszą, oraz są gotowi dar przyjąć i następnie go
rozwijać. Niech Duch Święty prowadzi nas wszystkich w kolejnym miesiącu naszego duchowego wzrastania.
Szalom prezb. Adam
Roztropność w Piśmie Świętym
Hi 28:28 A do człowieka powiedział: Bojaźń Boża – zaiste mądrością, roztropnością zaś – zła unikanie.
Ps 119:99 Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Ps 119:104 Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Joz 1:8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle
spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.
Mt 7:24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
1 Pt 4:7 Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić.
Mdr 8:7 I jeśli kto miłuje sprawiedliwość – to jej dziełami są cnoty; uczy bowiem umiarkowania
i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi w życiu nic użyteczniejszego.
Roztropność w życiu Maryi
„Popatrzmy na postawę Maryi w momencie Zwiastowania: „rozważała, co miałoby znaczyć pozdrowienie”
anioła Gabriela. (zob. Łk 1,29) Nie jest lekkomyślna, zastanawia się, pyta, upewnia się, czy to słowo nie jest
sprzeczne z jej wyborem dziewictwa. Dopiero później wyraża zgodę: mądrość Maryi! Po narodzeniu Jezusa,
podczas wizyty pasterzy, Maryja słucha, nic nie mówi lecz zachowuje wszystkie zdarzenia w swoim sercu i
w milczeniu długo je rozważa.
Po odjeździe Mędrców, dowiedziawszy się, że Herod chce zabić Jezusa, Rodzice uciekają z Dziecięciem do
Egiptu. Dlaczego? Aby Go chronić. Później (już po śmierci Heroda) nie wracają do Betlejem, aby uniknąć
innych niebezpieczeństw. To jest roztropność Maryi, która nas uczy, że istnieją niebezpieczeństwa w życiu
duchownym, nad którymi łatwiej zwyciężyć przez ucieczkę niż walkę, zwłaszcza jeśli są to pokusy cielesne
i nasze ambicje.” Z reguły dziesięciu cnót NMP.
Roztropność w Katechizmie Kościoła Katolickiego
KKK 1806 „Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności
naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. "Człowiek rozumny na
kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7).
Roztropność jest "prawą zasadą działania", jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz (Św. Tomasz z Akwinu,
Summa theologiae, II-II, 47, 2). Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością
czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę.
Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i
porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do
poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła,
którego należy unikać.”

