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Részletek Watchman Nee: Ülni, járni, állni c. könyvéből 

ÜLNI 
„A mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene... Feltámasztotta Öt a halálból és ültette őt a maga jobbjára a Mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak ezen a világon, hanem a következendőkben is" (Ef 1,17-21). „És együtt feltámasztott és együtt ültetett a Mennyekben, a Krisztus Jézusban... Mert kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék"  (Ef 2,6-9). 

A keresztyén élet nem járással, hanem üléssel kezdődik. A keresztyén élete: Krisztussal kezdődött, akiről tudjuk, hogy miután minket bűneinkből megtisztított „odaült a Felségesnek jobbjára a magasságban" (Zsid 1,3). Ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy a keresztyén egyén élete Krisztusban azzal kezdődik, hogy hit által ott látjuk magunkat együtt ülni ővele a Mennyekben. Nem tettünk semmit a magunk megmentésére, hanem egyszerűen Őreá vetettük bűnös lelkünk egész súlyát. Keresztyén életünk azzal kezdődött, hogy nem támaszkodtunk többé saját cselekedetünkre, hanem arra, amit Ő tett. Amíg valaki idáig el nem jut, nem nevezhető keresztyénnek. Ha azonban eljutottam oda, hogy elmondhatom, „én nem tehetek semmit a magam megmentéséért, de Isten az Ő kegyelme által mindent megcselekedett értem Krisztusban", megtettem az első lépést a hivő életben. A keresztyén élet elejétől végig az Úr Jézustól való teljes függésen alapszik. A kegyelemnek, melyet Isten reánk akar árasztani, nincsen határa. Abból, amit Ő nekünk adni akar, semmit nem tudunk addig elvenni, amíg Benne meg nem pihentünk. Ülni a pihenés állapota 
Tulajdonképpen mit jelent „ülni"? Amíg járunk, vagy állunk, a testünk teljes terhe a lábainkon van, de amikor leülünk, egész testsúlyunk a széken nyugszik, amelyen ülünk. Ha járunk, vagy állunk, elfáradunk, de ha leülünk egy időre, érezzük, hogy most pihenünk. Járva, vagy állva nagy energiát használunk fel, de ha leülünk, a megterhelés többé nem az izmokon és csontokon nyugszik, hanem valamin, ami teljesen rajtunk kívül van, és ez pihenés. A szellemi életben is hasonló a helyzet. Leülni itt is annyit jelent, hogy rávetjük teljes terhünket: megterhelésünket, önmagunkat, jövőnket, tehát mindent - az Úrra. Ezen túl ne mi viseljük a felelősséget, hanem Ő. Ez volt az isteni elv kezdettől fogva. A teremtésben Isten az első naptól a hatodik napig munkálkodott és megnyugodott a hetediken. Az első hat napon igen tevékeny volt. Mikor bevégezte a feladatát, melyet kitűzött önmaga elé, megszűnt munkálkodni. A hetedik nap Isten szombatja lett, amelyen Isten megpihent. 
Mit jelentett ez Ádám számára? Hol az ő helye Isten nyugalmában? Ádámot Isten a hatodik napon teremtette. Világos tehát, hogy nem volt részese a munka első hat napjának, mert csak azoknak végén jött létre. Isten hetedik napja így valóban Ádám első napja lett. Míg Isten hat napon átmunkálkodott, aztán bement az ö szombati nyugalmába, addig Ádám élete a szombattal kezdődött. Isten munkálkodik, mielőtt megpihen, az embernek, pedig előbb be kell mennie Isten nyugalmába és csak így tud munkálkodni. Isten a teremtés munkáját teljesen befejezte, elindulhatott Ádám élete a nyugalomnak ebből az állapotából. Ez az evangélium: Isten tovább ment egy lépéssel és befejezte a megváltás munkáját. Nekünk tehát semmit sem kell tennünk, hogy ezt kiérdemeljük, csak hit által egyszerűen belépünk az Ő befejezett drága munkájának az eredményébe. 
Pál azért könyörög, hogy világosodjanak meg a mi szívünk szemei, hogy megértsük, mit jelent számunkra az a két tény, hogy Isten az Ő hatalmas ereje által odaültetett minket is együtt Ővele. Az első feladat, amit meg kell tanulnunk, az, hogy ez egyáltalán nem a mi munkánk, hanem teljesen az Övé. Nem nekünk kell munkálkodnunk Istenért, hanem Ő munkálkodik miérettünk. Isten adja nekünk ezt a nyugalmas állapotot; az Ő Fiának teljes bevégzett művét, Ő az, aki szól hozzánk és meghív bennünket: „Tessék leülni". Az, amit Ő nyújt felénk, úgy gondolom, hogy nem fejezhető ki jobban, mint a nagy vacsorára való meghívás szavaival: „Gyertek el, mert immár minden kész" (Lk 14,17). 
Keresztyén életünket nem tettekkel kezdjük tehát, hanem azzal a felfedezéssel, amit Isten már megtett értünk.”
 (Watchman Nee: Ülni, járni, állni) 
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