KDYŽ SE ŘEKNE
1. ÚVOD K MISIJNÍMU KLUBOVÉMU PROGRAMU AWANA
Co je Awana
Awana je zkratka mezinárodní misijní organizace pro děti Awana International, která má v České republice svou
pobočku (podobně jako např. Dětská misie - CEF). Název Awana také znamená klubový křesťanský program upravený
pro jednotlivé věkové kategorie od předškoláků až po středoškoláky. V ČR je zatím používána její hlavní část – kluby
pro děti mladšího školního věku od 1. do 7. třídy.
Program Awany je poskytován vždy určitému křesťanskému sboru, který svůj Awana klub zaregistruje
prostřednictvím českého ústředí u Awana International. Zaregistrovaný Awana klub však není součástí Awana
International, ale je zcela pod správou sboru. Awana International poskytuje pouze servisní služby v metodologické a
materiální oblasti. Awana International také poskytne zaregistrovaným sborům oprávnění používat Awana program.
Registrace Awana klubu se každý rok obnovuje.
Zázemí křesťanského sboru je pro fungování Awana klubu zvláště důležité, protože kromě zvěstování evangelia vede
Awana děti i k učednictví. Zázemím je myšlena zejména dobře fungující nedělní škola (besídka), aby bylo kam děti
pozvat.
Název AWANA je do češtiny nepřeložitelný, protože je vytvořen z počátečních písmen anglického originálu
biblického verše 2. Timoteovi 2,15: Approved Workmen Are Not Ashamed (osvědčení dělníci nejsou zahanbeni).
V českém ekumenickém překladu celý tento klíčový verš Awany zní: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako
dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

Cíle Awana programu
Cíl první: Oslovit děti z vlastního sboru i ze světa evangeliem a začlenit je prostřednictvím Awana klubu do sboru.
Hlavním cílem je zvěstovat dětem (i jejich rodičům) evangelium, aby měli příležitost přijmout Ježíše Krista jako svého
Spasitele.
Cíl druhý: Podporovat děti v následování Pána Ježíše, v učednictví. Awana povzbuzuje děti i vedoucí v klubech
ke sdílení evangelia s druhými (ve smyslu Matouše 28,19-20).

Evangelium milosti - základ Awana programu
1. Poselství milosti
Základem celého Awana programu, na kterém stojí vyučování dětí, je evangelium milosti. Před dvěma tisíci lety se
Bůh na golgotském kříži vyrovnal s lidským hříchem (2. Kor. 5,19). V Ježíšově smrti na Golgotě nám nabízí spasení.
Pokud uslyšíme o této zvěsti smíření, můžeme být spaseni, když uvěříme, co nám Pán Bůh v Bibli o Ježíši říká.
2. Naše jistota spasení v Kristu
Poznání, že spasení je z milosti, nás vede k porozumění pravdy o naší jistotě spasení v Kristu (osvobození od hříchu a
jeho důsledků). Spasený člověk je znovu zrozen k novému posvěcenému životu v Kristu (1. Petrova 1,23).
Pán Bůh ujišťuje věřící v Krista, že mají věčný život (Jan 10,27-29; Filipským 1,6).

Učení se Písmu zpaměti - důraz Awana programu
Awana považuje učení se Písmu zpaměti za velmi důležité. Ruku v ruce s tím však musí jít dobře Písmu rozumět.
V Žalmu 119,11 se píše: Tvou (Boží) řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
Bible nás učí, že studium Božího slova (2. Timoteovi 2,15) a jeho učení se zpaměti je cestou k vítězství v boji proti
hříchu (Židům 4,12). Děti zjišťují, že verše, které se v Awaně naučily, jim pomáhají žít pro Krista v jejich životě.
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Schůzka Awana klubu
Schůzka Awany se týká (pod)klubů Svatojánek (1. až 3. třída), Plamínek (4. až 5. třída) a Pochodeň (6. až 7. třída).
Všechny děti z těchto klubů se schází na dvě hodiny týdně.
Schůzka se skládá ze tří časově stejných bloků:
Zahájení a herní část (40 minut)
Učební část (40 minut)
Společná část (40 minut)
Zahájení schůzky Awana klubu (2 - 5 minut)
Touto částí začíná každá schůzka klubu. Hlavní vedoucí přivítá všechny děti a představí nově příchozí. Pak všichni
společně složí slib čestnosti „Slibuji hrát vždy čestnou hru a myslet na druhé, víc než na sebe.” Mohou také zazpívat
Awana hymnu. Nakonec se hlavní vedoucí ztiší k modlitbě. Účelem je, aby děti pochopily, že začíná něco, co má svá
pravidla a řád.
Herní část (zbylých zhruba 35 minut)
Je částí, která svou zábavností, soutěživostí a určitými pozitivními prvky disciplíny děti do Awana klubu přitahuje.
Všechny děti jsou rovnoměrně rozděleny a soutěží ve čtyřech družstvech ve speciálním herním poli - Awana čtverci.
V jednom družstvu jsou děti ze všech věkových kategorií a (pod)klubů. Hrají se individuální, štafetové nebo společné
hry, při kterých se naučí spolupracovat v týmu, respektovat autoritu vedoucího a sportovnímu chování i umění prohrávat.
Zároveň se děti vyřádí a vybijí energii, takže jsou schopny se v další učební části lépe soustředit na práci se svými
příručkami.
Učební část (40 minut)
Děti se rozejdou do malých stálých skupinek, kde pod vedením vedoucího pracují na svých příručkách. Každá
skupinka má maximálně 4 až 5 dětí. Vedoucí pomáhá dětem s plněním jejich lekcí v příručce. Potvrzuje do příručky
lekce, které se děti naučily zpaměti. Zároveň ale vysvětluje biblické verše v lekcích, aby jim dítě porozumělo. Z určitý
počet splněných lekcí dostává pak člen klubu zavedené odměny na svoje tričko, resp. šerpu, která je součástí stejnokroje.
Klubové odměny na stejnokroj se předávají až ve společné části.
Společná část (40 minut)
Ze skupinek v učební části se všechny děti sejdou dohromady k duchovnímu programu, kde zaznívá evangelium
(např. formou předmětných lekcí nebo vyprávění biblického příběhu). Zpívání je samozřejmou součástí tohoto bloku.
Na konci se dětem předávají odznaky na stejnokroje za postup v jejich příručkách a odměny za body pro vítězné
družstvo.

Awana stejnokroj - identita
Awana program má mezinárodní stejnokroje. Jsou jimi trička žluté (pro Svatojánek), zelené (Plamínek) a modré
barvy (Pochodeň) s příslušným logem daného (pod)klubu. Pomáhají dětem vytvářet klubovou příslušnost. Přes trička se
nosí ozdobné šerpy, kam si děti připínají odznaky za dosažené postupy ve splněných lekcích. Děti ve Svatojánku si
odměny v podobě nažehlovacích odznaků připevňují na žlutou vestičku. Vedoucí mají červené polokošile, které
přispívají nejen k sounáležitosti s dětmi a klubové příslušnosti, ale také k vědomí určitých „pravidel hry” klubu.

Awana odměny - motivace
Odměny oceňují úsilí členů klubu a jsou motivačním nástrojem k plnění dalších úkolů v příručkách. Odměny mají
pouze motivační a nikoliv protekční charakter (ve smyslu povyšování se). Děti v tomto věku mají přirozený sklon něco
sbírat, být oceňovány, čehož se vhodně využívá. V Awana programu jsou dva typy odměn:
1. Odměny pro vítězné družstvo
Herní část se boduje a 4 družstva usilují o co nejlepší výsledek. Tím však bodování nekončí. Vítězství se dosahuje až
na konci schůzky. V učební části jsou totiž družstvu započítávány body za splněné lekce jeho členů. Děti fyzicky slabší
mohou tímto způsobem přispět svými body do celkového bodování družstva a získat tím své sebevědomí i ocenění.
Kromě toho se však boduje vše, co chceme u dětí podpořit, např. včasný příchod, nošení stejnokroje nebo Biblí na
schůzku apod. Hráči vítězného družstva jsou odměněni bonbónem, ovocem, či drobným dárkem (tužka apod.). Příští
schůzku začíná každé družstvo bodovat znovu od nuly.
2. Postupové odměny na stejnokroj (šerpu, vestičku)
Udělují se za splnění příslušného počtu lekcí v příručkách (červené a zelené odznaky), za docházku do klubu (žluté
odznaky) a za návštěvu sboru, resp. nedělní školy (modré odznaky). Jsou hlavním motivačním nástrojem a připínají se
na šerpu (vestičku).

2. VEDOUCÍ
Minimální počet vedoucích v Awana programu je 5 - pro každé ze čtyř družstev potřebujeme jednoho čárového
vedoucího a k tomu jednoho vedoucího her. (POZN. Pokud máte málo dětí a obsadíte pouze dvě protilehlé čáry dvěma

družstvy, potřebujete v nejmenší verzi jen 3 vedoucí.) Přesný počet vedoucích však závisí na počtu dětí ve skupinkách
v učební části, resp. na počtu skupinek. Některé skupinky mohou být po pěti dětech, ale některé děti vyžadují více
pozornosti vedoucího a mohou mít mnohem méně členů. Tím se však zvyšuje počet vedoucích. Zleží na možnostech
sboru.

Předpoklady vedoucího
Úspěch klubového programu Awana závisí především na zapálenosti jeho vedoucích.
Vedoucí klubu Awana musí být znovuzrozen a měl by splňovat i následující předpoklady:
• láska k Božímu slovu.
• přirozená láska a vztah k dětem.
• křesťanské svědectví svým životem (Ef 5,1-2; Kol. 1,10; 2,6).
• silná touha, aby děti mohly být spaseny, uvěřily v Krista jako Spasitele a staly se zralými dospělými
křesťany (Mt 28,19-20).
• mladistvý duch (není nezbytně nutné, aby byl člověk mladý jen věkem).
• trpělivost a laskavost, ale také důslednost ve výchově dětí (2.Tm 2,24-25).
• zájem o potřeby dětí (Fp 2,4).
• pokora a ochota nechat se Bohem stále proměňovat (Skutky 20,19).
Pro vedoucího je důležité, aby s každým dítětem ve svém družstvu, ale hlavně ve své učební skupince budoval vztah.
Ten se netvoří nařízeními, napomínáním nebo přehlížením. Když s vámi dítě mluví, musí poznat, že jej respektujete a
nasloucháte mu. Zvláště pokud budete mluvit s dětmi o Ježíši a Jeho slovu. Je-li vaše vystupování v této chvíli lhostejné
a mechanické, ztratí dítě důvod vám naslouchat. Budování vztahu může být prostředkem, jak přivést dítě k Ježíši Kristu.

Struktura vedení a zodpovědností v Awana programu
Kazatel
Kazatel (resp. staršovstvo) má konečnou zodpovědnost a autoritu nad celým klubovým programem Awana, ať už je
nebo není osobně zapojen do týdenních schůzek. Zajišťuje duchovní i personální dohled nad Awanou ve svém sboru.
Umožňuje Awana klubu prezentovat se ve sboru a duchovně podporuje a vede vedoucí.
Hlavní vedoucí Awany
Má na starosti Awana program ve svém sboru (všechny kluby Svatojánek, Plamínek i Pochodeň). Komunikuje
s kazatelem a se staršovstvem a koordinuje s nimi klubovou činnost. Vede schůzky vedoucích, zajišťuje základní
vyškolení nových vedoucích a reprezentuje Awana program ve sboru i na veřejnosti.
Vedoucí
Vedoucí pracují pod vedením hlavního vedoucího klubu přímo s dětmi - jako čároví vedoucí nebo vedoucí skupinky.
Tajemník klubu
Tajemník klubu je zodpovědný za:
• zapisování bodů v herní části
• vedení záznamů o postupech dítěte v příručce a jeho docházce do klubu
• vedení pokladny Awana klubu
• objednávání potřebných pomůcek, materiálů a odměn.
Poznámka:Tyto úkoly může zastávat hlavní vedoucí, ale je výhodnější, pokud se povinnostem tajemníka může
věnovat určená osoba, protože hlavní vedoucí se musí během schůzky věnovat chodu klubu (hlídá čas přechodů,
povzbuzuje vedoucí a pomáhá jim při nejasnostech, všímá si dětí - zejména problémových apod.).
Vedoucí ve výcviku (VVV)
Váš Awana klub může zapojovat do služby i tzv. vedoucí ve výcviku (VVV), tj. odrostlé členy klubu, starší
dorostence nebo mládežníky, kteří mají zájem pracovat v Awaně. Jejich předpoklady, výcvik a zodpovědnosti jsou stejné
jako u řádných Awana vedoucích, měli by však pracovat (zejména ve skupinkách v učební části) ve dvojici pod vedením
zkušeného vedoucího Awany.

3. PŘÍNOS AWANA KLUBU PRO VÁŠ SBOR
Děti intuitivně oceňují, když má schůzka spád, pestrost a řád. Pokud se jim bude v klubu líbit, začnou zcela přirozeně
zvát své kamarády (zejména mladší děti jsou v tomto bezprostřední).
Děti se také přitažlivou formou naučí základním biblickým pravdám i křesťanským hodnotám.
Hlavním cílem Awany je však nabídnout dětem dostatek informací i osobního svědectví o spasení v Kristu Ježíši,
o živé víře. Tu uvidí zejména na svých vedoucích. Pak se mohou v pravý čas svobodně rozhodnout a vydat na cestu
spásy samy. Především však budou děti poznávat Krista skrze Boží slovo, které má moc ke spasení. Během sedmi let
strávených v Awana klubu se naučí kolem 250 základních biblických veršů s takovou samozřejmostí, s jakou jim v tomto
věku funguje paměť. Děje se to díky pozitivní motivaci, přitažlivostí schůzek i systému příruček a odměn. Je to
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požehnání, které dává Pán Ježíš dětem ve 124 zemích celého světa, kde Awana funguje. Zázrakem Awany není žádný
systém, odměny, příručky ani cokoliv podobného - zázrakem Awany je Boží slovo, které dříve či později vykoná
v srdcích posluchačů to, proč je Pán Bůh posílá (Iz 55, 9-11).
Je možné začít Awana klub s třeba malým jádrem sborových dětí nebo těch, kdo mají zájem do klubu chodit. Tyto
děti se totiž samy stávají těmi nejlepšími „misionáři“ a nadšeně přivádějí na dobře fungující schůzky své kamarády.
Nebojte se začít v malém.
Awana se snaží systematicky vést děti do sboru, resp. nedělní školy. Děti jsou k tomu motivovány odměnami
za návštěvu nedělní školy, příp. dorostu (je-li ve vašem sboru), resp. nedělních bohoslužeb. Awana není v tomto smyslu
žádnou konkurencí nedělním školám ani dorostům, ale chybějícím článkem ve sborové práci na díle Páně mezi dětmi.
O přednostním záměru Awany vychovávat učedníky svědčí i fakt, že registrovat Awana klub můžete jen při
křesťanském sboru a pod jeho záštitou. Program Awana se snaží zapojovat děti do sboru tak rychle, jak jen to jde.
Můžete také oslovit rodiče, kteří prostřednictvím svých dětí přijdou do kontaktu s vedoucími. Důležité je navázat
s nimi co nejdříve kontakt. Možná budete narážet na to, že Awana program jde přímo k jádru křesťanství a neschovává se
za žádné volnočasové aktivity. Proto mnozí rodiče mohou reagovat podezřívavě či odmítavě. Nebojte se s nimi
komunikovat.
Do práce klubu můžete zapojit nejen tradičně nejaktivnější složku sborů - mládež, ale především střední generaci –
rodiče vašich dětí. Tím, že příprava na schůzku nevyžaduje tolik námahy a inspirace, jsou odlehčeny časové nároky
na vedoucího. Mnoho rodičů ze sboru čeká na to, že je oslovíte, a někteří možná najdou ve sboru svou první službu.

KONTAKT V PŘÍPADĚ DALŠÍHO ZÁJMU
Misionářem pro Českou a Slovenskou republiku pověřený ústředím Awana International v Chicagu je kazatel Církve
bratrské Radomír Kalenský.
Adresa:
Ing. Radomír Kalenský
U Josefa 114
Pardubice
530 09

tel. 466 648 082
mobil 606 788 791
e-mail radomir.kalensky@cb.cz

Awana začala s prvními čtyřmi kluby v České republice v září roku 2000. V současnosti je zaregistrováno v ČR 11
sborů a na Slovensku 5 sborů, kde Awany kluby pracují. Můžete být dalšími, kdo se přidá k důležité a potřebné službě
dětem v našem národě. Pokud máte další otázky, rádi přijmeme pozvání na krátkou prezentaci Awany ve vašem sboru
(v trvání kolem 60 minut - podle vašich možností).
Pán Bůh vám bohatě žehnej v práci s dětmi.
kaz. Radomír Kalenský

