
Juhised: Jutustuse pildid on www.eestilastemisjon.ee/pdf/ussid.pdf. Lõika punasest kartongist teine samasuguse kujuga õun 
ja ühenda need õunad omavahel servadest kleeplindiga kokku selliselt, et tekiks ümbrik. Jäta ülevalt avatuks – sealt saad 
õunaussid sisse panna ja välja võtta. Lõika ussid välja ja pane õuna sisse.

Kas pole see õun isuäratava välimusega? Kui see oleks ehtne, siis hammustaksin sellest kohe suure ampsu! 
Õuna süüa on nii hea. Võib öelda, et õuna saab nautida kõigi meie viie meelega: me saame näha selle ilu, tunda 
selle lõhna, kogeda selle kõvadust, süües kuulda õuna krõmpsumist ja nautida mahlast maitset.

Väliselt näeb see õun välja täiuslik, kuid tegelikult on ekslik arvata, et parima välimusega õun on ka sisult pa-
rim. Mõnikord teevad väikesed ussid õuna sisse oma kodu ja me saame sellest teada alles siis, kui oleme õunast 
tüki hammustanud – ja sealt ussi leidnud!

Jumala Sõna räägib meile, et me kipume hindama inimesi üsna sarnaselt sellele, kuidas me hindame õunu: „... 
inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” (1Sm 16:7)

Kui meie pühapäevakooli tuleb armas väike lokkis juustega tüdruk, kes kannab uhiuusi riideid, arvame me, et: 
“Ta on kindlasti üks tore tüdruk.” Või kui siia tuppa tuleb nägus noor mees, kellel seljas uus sinine pintsak ning 
sinna juurde hästi sobiv pluus ja lips – mõtleme me: „Oi kui kena inimene!” Kuid me saame näha inimest ainult 
väljastpoolt. Jumal näeb sisse ja hindab südant.

Piibel ütleb Jr 17:9: “Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud – kes suudab seda mõista?” Veel räägib Jumal 
meile järgmises salmis, et Tema uurib meie südant ja hindab ning premeerib meid meie tegude järgi.

Kui me suure ja punase õuna lahti teeme ning sealt seest väikese sissetungija leiame, võtame kohe noa ja ee-
maldame ta õunast.

Jumala Sõna ütleb: selleks, et saaksime olla Tema viljakad tunnistajad, tuleb eemaldada meie südames olevad 
patud.

(1) Üks patt, mille võime südamest leida, on KADEDUS. Jumala Sõna ütleb, et me ei peaks kadestama pa-
tuseid, sest nende teed on kurjad (Õp 23:17). Ta ütleb: „Kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid 
halbu tegusid” (Jk 3:16).

(2) Jumal ei taha, et meie südames oleks VIHA. Ta ütleb meile: “Hülga viha, ära ärritu; Sellest tuleb vaid paha!” 
(Ps 37:8). Õp 16:32 ütleb meile: „Pikameelne on parem kui kangelane.”

Vihkamisel pole samuti kristlase südames kohta. Jeesus ütles: „Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma 
ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid 
taga kiusavad.” 

(3) ISEKUS ei kuulu samuti kristlase ellu. Jumal soovib, et me hoolitseksime üksteise eest: „Kes annab kehvale, 
sellele ei tule puudust, aga kes oma silmad suleb, saab palju sajatusi.” (Õp 28:27). Me võlgneme oma elu Temale, kuna 
Tema kandis meie patud ristil. Ta soovib, et me poleks Teda teenides isekad. “Ta on surnud kõikide eest, et elavad ei 
elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud” (2Kr 5:15; Gl 6:2; Fl 2:4).

(4) PETTUS on Jumala jaoks väga ebameeldiv. 1Pt 3:10 ütleb: “kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see 
vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.” Jumal soovib, et me sarnaneksime Kristusele – Js 53:9 
„... Ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus.” 1Pt 2:21,22 ütleb: „Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus 
kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust.”

Ps 44:21 leiame, et Jumal teab igat meie südame saladust. Ta ütleb oma Sõnas, et me kõik oleme pattu teinud 
(Rm 3:23) ja ära teeninud karistuse. Karistuseks on Jumala Sõna järgi surm. Aga Jumal armastab meid nii väga, 
et saatis oma Poja Jeesuse ristile surema, et võtta kogu maailma pattude eest karistus enda peale. 

Mina ei saa näha sinu südamesse, kuid Jumal saab. Tema teab seda, kas oled Jeesuse oma Päästjana vastu võt-
nud või mitte. Jeesus seisab sinu südame ukse taga ja koputab, et pääseda sinu südamesse ja ellu. Ta tahab võtta 
ära patusüü. Selleks, et oma pattudest lahti saada, tuleb sul Jeesus oma südamesse paluda, et Tema saaks olla 
sinu elu Issandaks.
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