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omnul așteaptă de la noi să lucrăm pentru procurarea hranei. Nu a
intenționat ca noi să strângem roadele înainte să smulgem buruienile, să arăm pământul și să cultivăm produsele. Apoi Dumnezeu trimite
nori, ploaie și lumină de la soare pentru a face plantele să crească din
abundență. Dumnezeu lucrează, iar omul conlucrează cu Dumnezeu. Astfel că există un timp pentru semănat și secerat.” (Lt 35-1890)

„Domnul trimite aversele și lumina plăcută a soarelui. De la El primesc oamenii toată puterea lor; fie ca aceștia să-și consacre inima, mintea
și puterea pentru a face voia Lui în ascultare de poruncile Sale. Aceștia să
se consacre pe ei înșiși lui Dumnezeu, punând la lucru darul tăriei fizice,
iar munca lor nu va fi în zadar. Dumnezeu, care a creat lumea în folo- sul
omului, va pune la dispoziție resursele pământului pentru a veni în
sprijinului lucrătorului sârguincios. Sămânța așezată într-un pământ bine
lucrat va aduce roade. Dumnezeu poate să întindă o masă în pustie pentru
poporul Său…
Pământul are comori ascunse, iar Domnul ar avea mii și zeci de mii
care să lucreze pământul și care acum se află înghesuiți în orașe, urmărind
ocazia de a câștiga ceva lipsit de valoare…
Pământul trebuie făcut să-și dezvăluie vigoarea, însă fără binecuvântarea lui Dumnezeu el nu poate face nimic. La început, Dumnezeu S-a
uitat la tot ce făcuse și a declarat că erau foarte bune. Blestemul a fost adus
asupra pământului ca o consecință a păcatului; dar să fie oare acest blestem îngreunat de înmulțirea păcatului? Ignoranța își face lucrarea vătămătoare. Servitori leneși sporesc răul prin obiceiurile lor indolente. Mulți
nu sunt dispuși să-și câștige pâinea în sudoarea frunții și refuză să lucreze
pământul. Totuși acesta are binecuvântări ascunse în adâncimile sale pentru cei care au curajul, voința și stăruința de a-i strânge comorile…

Mărturii neadevărate s-au adus în defavoarea muncii câmpului care,
dacă este lucrat cum se cuvinte, ar produce o recoltă bogată. Planurile
mărginite, puțina tărie de care se dă dovadă, timpul insuficient dedicat
studiului celor mai eficiente metode de lucru, cheamă puternic la reformă. Oamenii au nevoie să învețe că munca răbdătoare face minuni.”
(Ms8a - 1894)
„Dumnezeu nu face minuni acolo unde El a pus la dispoziție mijloace
prin care lucrarea să fie adusă la îndeplinire. Pune-ți timpul și talentele în
slujba Sa, iar El nu va ezita să se alăture eforturilor tale. Dacă fermierul
nu ară și nu seamănă pământul, Dumnezeu nu va face o minune pentru a
anula consecințele neglijenței sale. Timpul secerișului îl va surprinde cu
ogoarele neroditoare – niciun snop de secerat, nicio boabă de cules.
Dumnezeu a pus la dispoziție sămânța și pământul, soarele și ploaia; iar
dacă agricultorul ar fi folosit mijloacele aflate la îndemâna sa, ar fi primit
potrivit cu semănătura și munca depusă.” (CE 116, 1894)
„Cât de multe ar afla despre Dumnezeu cel care studiază natura, dacă,
în același timp, ar studia și Cuvântul! Dacă, având Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, vei merge să desțelenești și să cultivi ogorul, aceasta va fi
înduplecată și supusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În natură, mintea
se va deschide față de învățăturile lui Dumnezeu.” (YI, 30 iunie 1898)
„Prin neascultarea față de Dumnezeu, Adam și Eva pierduseră Edenul, iar din cauza păcatului, întregul pământ era blestemat. Dacă poporul lui Dumnezeu avea să-I urmeze instrucțiunile, atunci pământul lor
urma să-și recapete fertilitatea și frumusețea. Dumnezeu Însuși le-a dat
instrucțiuni cu privire la cultivarea solului, iar ei urmau să fie conlucrători
cu El în lucrarea de restaurare. Astfel, țara întreagă, aflată sub controlul
lui Dumnezeu, ar fi devenit o pildă a adevărului spiritual. După cum, în
ascultare de legile Sale naturale, pământul își scoate la iveală comorile, tot
astfel, în ascultare de legea Sa morală, poporul urma să oglindească în inimile lor trăsăturile caracterului Său. Chiar și păgânii aveau să recunoască superioritatea celor care Îi slujeau și se închinau viului Dumnezeu.”
(COL 289, 1900)
„Dacă pământul este cultivat, el va împlini, sub binecuvântarea lui
Dumnezeu, nevoile noastre. Noi nu trebuie să fim descurajați din cauza
eșecurilor aparente în cele vremelnice, nici nu ar trebui să ni se înmoaie
inima din cauza întârzierii. Noi ar trebui să lucrăm pământul cu voioșie,
cu speranță și recunoștință, crezând că acesta deține în sânul său comori
pe care lucrătorul credincios să le adune, comori mai prețioase decât au-

rul sau argintul. Zgârcenia pusă în seama lui este o mărturie neadevărată. Dacă este
cultivat cum se cuvinte, în mod inteligent, pământul își va scoa- te la iveală comorile
spre folosul omului. Munții și dealurile se transformă; pământul se învechește ca o
haină; însă binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă poporului Său în pustie,
nu va avea sfârșit.” (6T 178, 1901)
„Cel care i-a învățat pe Adam și pe Eva în Eden să îngrijească grădina dorește să-i
instruiască și pe oamenii de astăzi. Există înțelepciune pentru cel care conduce plugul
și seamănă sămânța. Dumnezeu va deschide căi de înaintare pentru cei care se încred
în El și Îl ascultă. Fie ca aceștia să meargă înainte cu curaj, având încredere că El le va
împlini nevoile, potri- vit cu bogățiile bunătății Sale.” (MH 200, 1905)
„Domnul este dătătorul ploii și al luminii solare, El face fructele să crească și
pământul să producă ceea ce poate fi pregătit ca hrană pentru rasa umană. El cere
familiei Sale să lucreze pământul cu sârguință, astfel încât acesta să producă acele
lucruri ce pot fi consumate ca hrană. Ei tre- buie să semene sămânța și să o îngrijească
pe măsură ce crește. Acestea sunt proviziile pe care El le-a lăsat ca hrană pentru om.
Dumnezeu i-a oferit omului talente și abilități, astfel încât să poată prepara din fructele
pământului o largă varietate de alimente. Cerealele, legumele și fructele trebuie
semănate și cultivate. Solul trebuie pregătit și lucrat, iar pământul își va scoate la iveală
comorile.” (Lt354 - 1906)
„Fiecare dintre noi avem o lucrare de făcut pentru Dumnezeu, indi- ferent care ar
fi ocupația noastră. Cei care locuiesc la fermă nu trebuie să creadă că este o pierdere
de vreme să facă planuri de a merge și a-și vizita vecinii, ținând sus înaintea lor flacăra
adevărului pentru acest timp; pen- tru că, deși pare dificil să lăsăm lucrul la fermă,
totuși noi nu vom pierde din punct de vedere financiar atunci când ne luăm timp să-i
ajutăm pe alții. Există un Dumnezeu în ceruri care va binecuvânta munca noastră.”
(Ms15 - 1909)
„Voi nu sunteți singuri în lucrul vostru. Când sunteți ispitiți să vă descurajați,
aduceți-vă aminte că îngerii lui Dumnezeu sunt chiar lângă voi. Ei vă vor oferi ajutor
chiar la munca câmpului, făcând pământul să scoată la iveală comorile sale.” (Ms13 1909)

