Cnota męstwa

Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do
dobra.

1. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym.

2. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do
stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia
w obronie słusznej sprawy.

3. "Pan, moja moc i pieśń" (Ps 118, 14).

4. "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!" (J 16, 33).

5. Męstwo polega na postanowieniu i wykonywaniu rzeczy trudnych, pokonując przeciwności na
drodze ku doskonałości.

6. Akt męstwa wymaga; stanowczości, wspaniałomyślności, wytrwałości.

7. Dzięki męstwu umiemy znosić dla Boga liczne i ciężkie próby: cierpienia, choroby,
szyderstwa, oszczerstwa, prześladowania.

8. Rozwijanie w sobie cnoty męstwa:
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a) pokonywanie zmęczenia i lenistwa,

b) pokonywanie poczucia niebezpieczeństwa, które paraliżuje naszą wolę,

c) zdecydowana walka z grzechem,

d) pokonywanie obawy, co inni o nas pomyślą, jak nas potraktują,

e) umiejętność odmówienia czegoś złego,

f)

obrona przed presją złego towarzystwa,

g) pokonywanie obawy przed niezadowoleniem naszych bliskich i przyjaciół,

h) poznawanie Jezusa i naśladowanie męstwa w jego życiu.

9. Cnoty związane z męstwem:

a) wspaniałomyślność – podejmowanie wielkich rzeczy dla Boga i dobra bliźnich. Trzeba
mieć wielkie ideały i pragnąc ich wybierania. Wadą jest małoduszność czyli: trwanie w
wątpliwościach, w bierności, nic nie robienie gdy trzeba komuś pomóc,
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b) hojność – dzielenie się tym co posiadamy z innymi, bez obawy utraty czegoś. Wadą jest
skąpstwo i rozrzutność,

c) cierpliwość – dzięki niej z równowagą ducha znosimy cierpienia fizyczne i moralne ze
względu na Chrystusa. Przyjmujemy trudności bez szemrania, buntu, jako pokutę za nasze
grzechy, w zjednoczeniu z Jezusem. Wpatrujemy się w Jezusa cierpliwie znoszącego wszelkie
cierpienia trudności,

d) stałość – nie poddajmy się trudnościom, zniechęceniu, trwamy aż do końca przy Bogu i
czynieniu dobra. Największą wadą jest znudzenie dobrem, zniechęcenie. Trzeba bardziej liczyć
na pomoc Boga niż na swoje słabe siły!

10. Sposoby nabycia męstwa;

a) niedowierzanie sobie,

b) bezwzględna ufność w Bogu,

c) mieć na uwadze dobro wieczne, czyli zbawienie,

d) działać z pewności i usuwać wszelkie wątpliwości,,

e) umieć przewidywać trudności i wcześniej się do nich przygotować,
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