Kitartás, álhatatosság
Jakab 1:3: ...tudván hogy
hitetek próbája
állhatatosságot
eredményez.
Jakab 1:12: Boldog ember
az, aki a kísértés idején
kitart, mert miután kiállta a
próbát, elnyeri az élet
koronáját, amelyet az Úr
megígért az őt szeretőknek.

Jakab 5:10: Vegyetek példát,
testvéreim, a szenvedésben
és a türelemben a
prófétákról, akik az Úr
nevében szóltak.
Máté 5:11: Boldogok
vagytok, ha énmiattam
gyaláznak és üldöznek
titeket, és mindenféle
rosszat hazudnak rólatok.

Hitből fakadó cselekedetek
Jakab 2:14:
Testvéreim, mit
használ, ha valaki azt
mondja, hogy van
hite, de cselekedetei
nincsenek? Vajon
üdvözítheti-e őt
egyedül a hit?

Máté 5:16: Úgy ragyogjon a ti
világosságotok az emberek
előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat."
Máté 7:21 "Nem mindenki megy
be a mennyek országába, aki ezt
mondja nekem: URam, URam,
hanem csak az, aki cselekszi az
én mennyei Atyám akaratát.

Bölcsesség
Jakab 2:5: Figyeljetek csak
ide, szeretett testvéreim:
vajon nem Isten választottae ki azokat, akik a világ
szemében szegények, hogy
hitben gazdagok legyenek,
és örököljék azt az országot,
amelyet Isten az őt
szeretőknek ígért.

Jakab 3:17: A felülről való
bölcsesség először is tiszta,
azután békeszerető,
méltányos, engedékeny,
irgalommal és jó
gyümölcsökkel teljes, nem
részrehajló és nem
képmutató.

Bölcsesség
Máté 7:24-25: Aki tehát hallja tőlem ezeket a
beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos
emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a
zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze,
mert kősziklára volt alapozva.

Kétlelkűség, a világgal való
barátkozás
Jakab 1:6-8:
De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki
kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma,
amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja
tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a
kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

Kétlelkűség, a világgal való
barátkozás
Máté 6:24:
"Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az
egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az
egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Kísértés, kivánság
Jakab 1:2-3:
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor
különféle kísértésekbe estek, tudván hogy
hitetek próbája állhatatosságot eredményez.

Kísértés, kivánság
Jakab 1:12-15: Boldog ember az, aki a kísértés
idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri
az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt
szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe
jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a
gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért
senkit a gonosszal. Mert mindenki saját
kívánságától vonzva és csalogatva esik
kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt
szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.

Kísértés, kivánság
Máté 5:27-30: „Hallottátok, hogy megmondatott:
Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek:
aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már
paráznaságot követett el vele szívében. Ha a
jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el
magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el
tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a
gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre,
vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked,
ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested
vettetik a gyehennára."

Engedelmesség az Igének
Jakab 1:21-24: Ezért tehát vessetek el magatoktól
minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó
maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek
oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán
hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert
ha valaki csak hallgatója az igének, de nem
cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben
nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de
elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.

Engedelmesség az Igének
Máté 7:21-24: Nem mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam,
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon:
Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem
a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te
nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem
nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti
gonosztevők! Aki tehát hallja tőlem ezeket a
beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos
emberhez, aki kősziklára építette a házát.

A nyelv, a beszéd tisztasága
Jakab 1:26-27: Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem
fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is
becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és
szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket
nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek
önmagát a világtól.
Jakab 5:12: Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne
esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre.
Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem,
hogy ítélet alá ne essetek.

A nyelv, a beszéd tisztasága
Máté 5:13: Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só
megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire
sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák
az emberek.
Kolossé 4:6: Beszédetek legyen mindenkor kedves,
sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen
tudjatok felelni.
Máté 5:37: Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen
igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a
gonosztól van."

Személyválogatás
Jakab 2:1-4: Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a
Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne
legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a
gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és
ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti
arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt
mondjátok neki: "Te ülj ide kényelmesen", a
szegényhez pedig így szóltok: "Te állj oda", vagy "Ülj le
ide a zsámolyomhoz", nem kerültetek-e
ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e
gonosz szándékú bírákká?

Személyválogatás
Máté 5:43: Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd
felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és
imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket…
Máté 5:47: És ha csak atyátokfiait köszöntitek,
mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt
teszik-e a pogányok is?

Irigység, képmutatás
Jakab 4:1-3:
Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a
tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?
Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és
irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és
viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem
kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert
rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt
eltékozolni.

Irigység, képmutatás
Máté 6:16-17: Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek
komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat,
hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony,
mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig
te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az
arcodat…
Máté 7:5: Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a
gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy
kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.

Elbizakodottság → alázat
Jakab 4:10:
Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő
felmagasztal titeket.
Jakab 4:13-14:
Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk
abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt,
kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem
tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan,
mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik.

Elbizakodottság → alázat
Máté 6:1-2:
Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt
gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem
kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát
adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a
képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon,
hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom
néktek: megkapták jutalmukat.

Földi kincsek, aggodalom
Jakab 5:3
...aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és
rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti
testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az
utolsó napokban is.

Földi kincsek, aggodalom
Máté 6:8: Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert
tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még
kérnétek tőle.
Máté 6:25-26: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok
életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se
testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az
élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek
meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak,
csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket.
Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?

Az ima fontossága, ereje
Jakab 5:16:
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy
az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
Máté 6:6:
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz
titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel,
megfizet neked.

