
Fenomén náboženské konverze



Změna prvního řádu Změna druhého řádu

Kosmetické změny v práci v sadu

Omílané kameny

Změna v kvantitě

Drobné přídavky

Relativně bezpečná

Stejný, opakovaný způsob řešení 

Představitelná

Snaha jít „od problému“, vyhnout 

se mu

Změna farmy jablečné na dýňovou

Změna housenky v motýla 

Změna v kvalitě

Změna paradigmatu

Velmi nebezpečná

Pohled out of the box

Nepředstavitelná

Jít problému „vstříc“, uznat ho a

udělat krok k řešení
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Žalm 19:8 – OBRÁCENÍ JAKO PRÁCE BOŽÍHO SLOVA
Žalm 51:15 – OBRÁCENÍ JAKO ZMĚNA MORÁLKY
Izaiáš 6:10 – VÝZVA K NE-OBRÁCENÍ 
Matouš 18:3 – OBRÁCENÍ (DŮVĚRA, SPOLEHNUTÍ), 
PODMÍNKA PRO VSTUP DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
Lukáš 22:32 – MOŽNÉ AŽ PO VZKŘÍŠENÍ
Skutky 3:19 – POKÁNÍ, ODPUŠTĚNÍ



Boží perspektiva

▪ RADOST - L 15:7 Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší
radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad
devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

▪ OČEKÁVÁNÍ - Zacharjáš 1:3 Řekni jim tedy: Toto praví
Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina
zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů.



Vlastní prožívání

▪ Prožitek
▪ Negativní emoce nahrazeny pozitivními (vina, stud,

strach nahrazen radostí a vděčností)
▪ Pocit, že přecházím ze „tmy do světla“

▪ Změna
▪ Změna názorů
▪ Změna hodnotového žebříčku
▪ Změna v sebepojetí



Pozorování okolí

▪ Slyší vyprávět příběh svědectví
▪ Slyší a vidí vděčnost
▪ Vidí projevy působení Božího Ducha
▪ …



Psychologické výzkumy

▪ Obrácení nemá vliv na základní osobnostní charakteristiky 
člověka (Introverze, Extroverze, Neurotismus, Přívětivost, 
Svědomitost, Otevřenost novým zkušenostem)

▪ Radikální konverzi prožívají více lidé, kteří měli 
problematický vztah k těm, kteří o ně pečovali

▪ Religiozita dětí významně souvisela s religiozitou rodičů 
tehdy, když měli děti a rodiče uspokojivý vztah 



Petr a Kornélius (Skutky 10)



Petr a Kornélius (Skutky 10)



JAK VYPADAL KORNÉLIŮV ŽIVOT PŘED

SETKÁNÍM S PETREM? CHYBĚLO MU NĚCO? 

• Nebyl žid, pracoval jako římský voják, důstojník 
• Zbožný
• Štědrý 
• Věří v jediného Boha 
• Pravidelně se modlí
• Vede zbožnou rodinu  
• Otevřený vůči podřízeným
• Má dobrou pověst mezi lidmi
• … má nějakou modlitbu a otázku kterou řeší   



PROČ MYSLÍTE, ŽE BŮH NECHTĚL ZVĚSTOVAT

KRISTA POHANŮM SKRZE ANDĚLA, ALE

POSLAL PRO PETRA? 

• Z anděla šel strach  
• Princip: lidé předávají evangelium lidem
• Bylo to důležité i pro Petra a pro církev
•



PODLE ČEHO PETR A OSTATNÍ POZNALI, 

ŽE POHANÉ UVĚŘILI? 

• Sestoupil Duch svatý
• Mluvili v jazycích
• Velebili Boha 

•

•



V JAKOU CHVÍLI V PŘÍBĚHU SESTUPUJE NA

POHANY DUCH SVATÝ? 

• Petr mluví 
•

•



V ČEM SE PETR POTŘEBOVAL PROMĚNIT? 

•

•

•



Petr a Kornélius (Skutky 10)


