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20 aastat LEÕ kursusi Eestis ja Lätis

Laste efektiivse õpetamise kursused said 
alguse 1984. aastal Ladina-Ameerikas.  
Tänapäeval on baaskursus lastetööta-
jatele üle maailma levinud ja tunnus-
tatud Euroopas.

1. astme kursus on mõeldud kristlastele, 
kes soovivad evangeeliumi kuulutada 
väljaspool kogudust. Enamus lapsi ei ole 
kuulnud elavast Jumalast, Tema Pojast 
Jeesusest ja võimalusest saada puhas 
süda. 

2. astme kursuse teemad on vaimulikust 
kasvust Piibli tundmises, palves, käitu-
mises, samuti misjoniteema. Kursusele 
pääseb LEÕ-1 lõpetanud ja praktika 
sooritanud õpetaja. 

3. astme kursusel - lapse ealised iseära-
sused ja nendega arvestamine Piibli 
õpetamisel, erineva usulise taustaga 
laps.
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Valmistu jõuludeks

Esimene Laste Efektiivse õpetamise 1. astme kursus Eestis toimus 1993. a. suvel          
Nuutsakul. Jaanuaris 1994 toimus kursus venelastele Narvas. 
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Laste Evangeelse Ühenduse (CEF®) põhiväärtused 

 IGA LAPS, IGA RAHVUS, IGA PÄEV 

Väärtustame jumalakartlikke juhte igal tasandil. Vaimulikus juhtimises ilmneb 
suurim autoriteet. Vaimulik juht on kogu südamega pühendunud Jumalale, 
teenides andunult Jumala riiki. Kui juht on oma töö suhtes hoolimatu, ei ole 
ainult tööoskustest mingit kasu.

Väärtustame töötegijate vaimset heaolu. Ei piisa, kui õpetame oma töötegijale 
ainult seda, kuidas võita laste usaldust. Oluline on järjekindlalt hoolitseda 
töötegijate vaimuliku kasvamise eest. Kui LEÜ töötegijad järgivad Jumala 
kutset ning teenivad Teda suure hoole ja pühendumusega, siis kannab 
nende töö vilja. Kui meie pilgud on suunatud Kristusele, jääme püsima ka 
igasugustes katsumustes.

Väärtustame palvet kui meie usuelu põhialust. Mitte meie tublidus, arvukad 
koosolekud ega otsused ei taga veel töö edukust. Meie töö edu aluseks on 
see aeg, mida me veedame Jeesuse Kristuse ees palves, mis annab jõudu ja 
vahendeid teenimiseks.

Väärtustame laste evangelisatsiooni. Paljud organisatsioonid abistavad  
puudustkannatajaid  lapsi. Hindame kõrgelt nende tegevust ja näeme 
selles Jumala juhtimist.  LEÜ esmaseks ülesandeks on Jumala juhtimisel ja 
Tema Sõna alusel kuulutada lastele evangeeliumi.   

Väärtustame evangeeliumi selget ja piibellikku kuulutamist. Meie 
organisatsiooni tegevus rajaneb tõsiasjal, et iga laps on võimeline mõistma 
lihtsat päästmissõnumit ja saama Jumala lapseks. Peame seda sõnumit 
väljendama selgelt ja täpselt.  

Väärtustame pühendumist Jumala riigi tööle. Oluline on iga töölõik -  nii 
koolitus, õppematerjal kui ka õppevahendite kasutamise oskus. Kuid kõigis 
neis tegevusvaldkondades peaksime püüdlema täiuslikkuse poole Jumala 
auks.  

2. novembril toimus Narvas 
JUUBELIPÄEVA tähistamine.
20 aastat tagasi toimus 
esimene Laste efektviivse 
õpetamise 1. astme kursus 
Eestis. 
Kokku on õpetatud ligi 1000 
lastetöötajat kõigist usk-
kondadest Tallinnas, Tartus, 
Narvas, Türil, Paides, Kärdlas, 
Kuressaares, Pärnus, Paldiskis 
ja teistes Eesti linnades eesti 
ja vene keeles. 
Paneeldiskussioonis 
osalesid (vasakult): Jelena 
Tšerkaskihh, Elviira Haponen 
(täna töötab Soomes ja Kar-
jalas), Ülle Käärik (kursuste 
juhendaja aastast 1992), 
Valentina Šmeljova (LEÕ-1 
juhendaja), Alla Krjukova 
(Pärnu ja Narva Hea Sõnumi 
ringide õpetaja). 
Konverentsil palusime 
õnnistust LEÕ kursuste 
juhendajale ja äsja Leedus 
CEF intensiivkursuse lõpeta-
nud Lidia Bukinale, kes asub 
tööle täisajalise misjonärina 
Ühenduses Lapsed Eestis. 
Lidia kirjeldas oma tööpõldu: 
Ida-Virumaal on 5571 last 
vanuses 7-12 ja kokku kuni 
14.a. lapsi 19 900.
Konverentsil oli suur väljapa-
nek lastetöömaterjalidest. 
Tutvustasime Läti projekti ja 
panime kokku annetuse (43 
eurot).Konverents lõppes üh-
ise palvega misjonitöö pärast 
laste seas ja igatsusega 
rääkida Jeesusest lastele ka 
jõulupühadel. 
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