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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

MĄDROŚĆ I ROZTROPNOŚĆ 
 
 Jedynie mędrzec jest prawdziwie bogaty. (św. Ambroży) 

 
 Rozum był wcześniej niż książki. Kto więc swój rozum wzbogaca do-

świadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości. (św. Antoni) 
 
 Jeśli mędrcy pogańscy coś stosownego i prawdziwego dla naszej wiary 

powiedzieli, to nie tylko odrzucić tego nie należy, ale od nich, jako od 
nieprawych posiadaczy, odbierać swoje. 

 
 Wiara szuka, a rozum znajduje. (św. Augustyn) 

 
 Największą mądrością, jaką człowiek może osiągnąć, to świadomość, 

że sam ze siebie jest niczym, a wszystkim, czym jest, jest tylko dla Boga 
i przez Boga. (św. Augustyn) 

 
 Mądrość ziemska bez niebiańskiej jest jak światło słoneczne bez rosy. 

Jak słońce bez orzeźwiającej wilgoci wszystko wysusza i pali, tak mą-
drość ziemska bez miłości wysusza serca. (św. Bernard) 

 
 Mądry wiele rozmawia z Bogiem i swym sumieniem, a mało z ludźmi. 

(św. Efrem) 
 
 Na roztropność składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się i 

mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas. 
 
 ... prawdziwa mądrość – jest miłować Boga. (św. Faustyna Kowalska) 

 
 Chcesz innych nauczyć mądrości, musisz ją sam posiadać; chcesz ich 

oświecać – musisz sam mieć światło. (św. Grzegorz I Wielki) 
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 Miej prostotę gołębia, żebyś nikogo nie oszukiwał, ale potrzebna ci 

także i roztropność węża, żebyś się nie dał oszukać. Roztropność bez 
prostoty jest złością, prostota bez roztropności głupotą. (św. Hiero-
nim) 

 
 I najlepsze narzędzia nie tworzą same arcydzieła, ale tworzy je, z ich 

pomocą, ręka mistrza. Tak samo największe zdolności na nic, gdy nimi 
nie kieruje roztropność. 

 
 Jak oko różne rzeczy dostrzega a siebie nie może zobaczyć, tak i roz-

tropność nasza, choć bardzo dobrze może prowadzić innych, nie zaw-
sze dobrze nas prowadzi, bo miłość własna łatwo ją zbałamucić może. 

 
 Mądrość prawdziwa na tym polega, aby starać się poznać Boga i siebie. 

Hasłem starożytnego mędrca było: „Poznaj siebie samego!” 
 
 Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, 

kto je wykonuje.  
 
 ... powinniśmy przyszłe rzeczy przewidywać, a na przeszłe się oglądać, 

abyśmy z przeszłości dla przyszłości naukę czerpali. (św. Ignacy Loy-
ola) 

 
 Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który 

daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. (św. 
Jakub Apostoł, Jk 1, 5) 

 
 Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nie-

nagannym postępowaniu uczynkami doskonałymi z łagodnością wła-
ściwą mądrości. (św. Jakub Apostoł, Jk 3, 13) 

 
 Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, 

skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (św. Jakub Apostoł, 
Jk 3, 17) 

 
 Do mądrości wystarczy bojaźń Boża i odpowiadający mądrości osąd 

spraw ludzkich. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Wszystko we właściwym czasie. Do prawdziwej mądrości należy rów-

nież odczekanie na właściwy czas. (bł. Arnold Janssen) 
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 Kto posiadł wzniosłą mądrość Boga, dla tego mądrość ludzka jest nic 

nie warta... Mądrość bowiem świata jest głupstwem wobec mądrości 
Bożej, a mądrość Boża jest głupstwem dla świata. 

 
 Prawdziwą Boską mądrość posiadają jedynie ci, którzy, jak nic nie wie-

dzące dzieci, odłożywszy na bok swoją wiedzę, służą Bogu z miłością. 
(św. Jan od Krzyża) 

 
 Oto szczyt mądrości: być prostym ostrożnie. (bł. Jan XXIII) 

 
 Cnota roztropności unika rozważnie popełnienia błędu, gotowa ciało 

swoje wystawić na wszelki trud i mękę, a nawet na śmierć – dla ocale-
nia duszy. 

 
 Dlaczego jest nam potrzebna święta cnota roztropności? Dlatego, że 

ona bierze początek z naszego poznania siebie i poznania Boga. 
 
 Jeżeli człowiek pragnie mądrości, Ja jestem mądrością. (św. Katarzyna 

ze Sieny) 
 Roztropność jest mieczem, który zabija i ćwiartuje miłość własną. 

 
 Roztropność nie byłaby cnotą i nie wydałaby owoców życia, gdyby nie 

była zasadzona w glebie cnoty pokory. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Cenić, co wieczne, gardzić tym, co przemijające – oto prawdziwa, Boża 

mądrość. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Mądrość Boża nie zaczyna jakiegoś dzieła, a następnie zostawia go w 

połowie, lecz realizuje je aż do końca. (św. Leopold Mandić) 
 
 Należy roztropnie unikać niebezpieczeństw, lecz gdy zajdzie potrzeba, 

trzeba umieć śmiało i odważnie spojrzeć niebezpieczeństwu w oczy. 
(bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mą-

drzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto 
nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (św. Paweł, Ef 
5,15-17) 

 
 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. (św. Paweł, 1 

Kor 3, 19) 
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 Nie uważajcie sami siebie za mądrych! (św. Paweł, Rz 12, 16) 

 
 Gdy mądry przechwyci głupiego na głupstwie, sam staje się mądrzej-

szy. 
 
 Mędrzec na początku mowy sam siebie oskarża i oznaką ludzi dobrej 

woli jest tam winę wyznawać, gdzie winy nie ma. 
 
 Najłatwiej jest człowiekowi poznać drogę roztropności, gdy człowiek 

wpierw pozna samego siebie. 
 
 Roztropność doświadcza się w spotkaniu z głupotą, tak jak głupota jest 

osełką dla cnoty. 
 
 Wszystkie córy wszystkich cnót, cała ich rodzina, jakikolwiek pełnią 

obowiązek, cokolwiek czynią, odnoszą to do sądu Roztropności. (bł. 
Wincenty Kadłubek) 
 

 Cnotą rozumu jest mądrość, jego wadą – głupota. 
 
 Kto się wyrzekł dziecinnych głupot tego świata, ten posiadł szczyt mą-

drości. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Nie wydawajcie sądu bez wysłuchania obu stron. – Nawet osoby, które 

uważają się za pobożnych chrześcijan, łatwo zapominają o tej elemen-
tarnej zasadzie roztropności. (bł. Josemaria Escriva) 

 

 
 


