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Milí priatelia, 
 
ako kresťania máme povinnosť obraňovať svoje hodnoty a názory. Máme príležitosť robiť 
tak prostredníctvom diskusií, článkov písaných do novín, prostredníctvom internetu, či 
iným spôsobom. Žiaľ, často je dôležitejšie akým spôsobom prezentujete svoje názory, 
než čo vlastne hovoríte. Priateľský postoj je aspoň taký dôležitý ako argumenty samotné. 
Dr. Gudrun Kugler, ktorá má množstvo skúseností v oblasti lobingu, radí, na čo treba pri 
debatách a verejných diskusiách myslieť.  
 
Váš tím Európy pre Krista 
 
PS: Nezabudnite na každodennú modlitbu Otčenáš za Európu postavenú na kresťanských 
hodnotách 
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Úspešná argumentácia kresťanov 
Dr. Gudrun Kugler, Mts 

 
Ako kresťania sme často konfontovaní inými názormi a v diskusiách stojíme 
pod drobnohľadom. K tomu, aby nás ľudia vedeli prijať, musíme 
predovšetkým disponovať správnymi argumentami a priateľským prístupom. 
Či už diskutujete so svojím kolegom v práci alebo so susedom, ste pozvaní 
do televíznej diskusie, vystupujete na verejnom podujatí, píšete článok do 
novín alebo publikujete bestseller, to čo poviete a ako to poviete, rozhoduje 
o tom, či vás ostastní budú počúvať alebo nie. Ďalej nájdete zopár zásad, 
ktoré treba držať v pamäti: 
 
Buďte dobre pripravení! 

• Spracovávanú tému si v hlave dobre ujasnite! Vopred si zvážte, čo chcete 
povedať ešte predtým, ako to poviete. Dobrá príprava, najlepšie písomná, vám 
pomôže aj pri prudšej debate ľahšie si zapamätať kľúčové body. 

• Keď sa o niečom debatuje, premyslite si, čo chcete debatou dosiahnuť, čo by mal 
byť jej ideálny výsledok a čo ten najmenej želateľný.  

• Ujasnite si v mysli: Aký názor zastávate? Aký výsledok diskusie chcete dosiahnuť? 
Aký názor majú vaši oponenti? Prečo ho majú – čo je ich motiváciou? Čo je na ich 
názore správne a čo nesprávne? Ktoré z vašich argumentov sú 
najpresvedčivejšie? Existujú štatistiky, ktoré podporujú váš názor? Ktoré veci 
treba bezpodmienečne povedať, a ktoré je z časových dôvodov možné vynechať? 
Naformulujte si zložitejšie a citlivejšie argumenty vopred na papier tak, aby boli 
zrozumiteľné a jednoducho pochopiteľné. 

• Keď sa zúčastňujete na verejnej debate, premyslite si nasledovné: Kto sú ďalší 
diskutujúci? Z akého prostredia prichádzajú? Čo budú ich kľúčové argumenty a 
ako by ste mohli na tieto argumenty reagovať? Kto bude v pozícii moderátora a 
na čej strane bude stáť?  

 
Postoj a správanie 

• Aby sme si dokázali získať druhých ľudí, je potrebné, aby nás ľudia vnímali ako 
vecných a poctivých, ako tých, ktorí sa vedia zasadiť o vec v mene verejného 
dobra. 

• Buďte k ľuďom v každom čase priateľskí a srdeční. Toto je najlepší spôsob 
otvárania dverí. Hnev zatvára dvere k srdciam ľudí a zahmlieva vlastnú myseľ. 
Konkrétna debata je vhodnou príležitosťou praktizovať lásku k blížnemu a byť 
dobrým príkladom pre druhých. Je dokonca pravdepodobné, že ste jediný Kristus, 



ktorého táto osoba v najbližšej dobe stretne! Je to vaša šanca byť priateľský a 
láskavý.  

• Nikdy sa nesnažte na druhých ľudí urobiť dojem, že ste pojedli všetku múdrosť 
sveta, a že všetci by sa od vás mali učiť. 

• Nesústreďte sa iba na negatíva. V úvode je napríklad dobré svojho oponenta 
pochváliť alebo aspoň začať čímsi pozitívnym.  

• Keď počas diskusie zistíte, že Váš spoludiskutujúci má v nejakej veci pravdu, 
a vyvrátil váš argument, akceptujte to a pokorne to priznajte. Tešte sa z toho, že 
ste sa naučili niečo nové.  

• Neodbočujte od témy – ľudia to naozaj ocenia! 
• Nesnažte sa povedať k téme úplne všetko, čo by ste mohli povedať. Vždy existuje 

časový limit. Posúďte možnosti, ktoré máte. Spíšte si veci, ktoré chcete povedať 
a usporiadajte si ich podľa priorít. 

 
Snažte sa porozumieť druhému človeku a jeho požiadavkám  

• Skúste sa pozerať na svet očami toho druhého. Niekedy používame rovnaké 
slová, ale máme na mysli rozličné veci. Zistite, aký postoj zastáva ten druhý a 
“vyzdvihnite si ho tam“. Neočakávajte príliš veľa naraz.  

• Snažte sa pochopiť, čo ten druhý myslí. Čítajte medzi riadkami: Kam skutočne 
smeruje? Toto vám pomôže dostať sa ku koreňu veci bez toho, aby ste strácali 
čas.  

• Porozmýšľajte, v ktorých bodoch by mohol mať Váš oponent pravdu. Upozornite 
na to, a ďalej sa mu pokúste vysvetliť, v čom následne jeho argumentácia 
zlyháva.  

 
Vyberajte si skutočne presvečivé argumenty! 

• Štatistiky ukazujú, že ľudia si už po pár minútach nepamätajú, čo bolo presne 
diskusii povedané. Utkvie im v pamäti len to, či bol rečník presvedčivý alebo nie.  

• Otázkou pritom, žiaľ, nie je, ktoré argumenty sú intelektuálne najvycibrenejšie, 
ale ktoré argumenty presvedčia čo najväčší počet ľudí. Ľudia nerozmýšľajú iba 
racionálne. Pocity a asociácie hrajú tiež dôležitú úlohu.  

• Keď participujete na verejnej debate, buďte si vedomí toho, že nemáte presvedčiť 
v prvom rade vášho oponenta, ale predovšetkým vaše publikum. Budú s vami 
súhlasiť, ak im budete sympatický, a ak im budú vaše argumenty zrozumiteľné, 
nezáležiac na tom, k akým záverom dospejú ostatní účastníci debaty. 

• Ak musíte prezentovať v debate komplikované vedecké argumenty, pokúste sa ich 
pred samotnou debatou vysvetliť najprv vašej starej mame. Porozmýšľajte nad 
vhodnými analógiami a príkladmi, ktoré každý ľahko pochopí (napr. „V 
chladničkách kliník, kde sa vykonávajú in vitro fertilizácie, sa nachádza často viac 
ľudských bytostí, ako ich žije v stredne veľkých nemekých mestách”).  

• Nestačí len veľa vedieť. Publikum by malo medzi riadkami pochopiť, ako ste k 
vašim poznatkom došli (napr. „Keď som pracoval päť rokov v Afrike, uvedomil 
som si ... „) 

• Keď sa dotýkate „politicky nekorektných” tém, vopred si presne uvážte, aké 
formulácie a príklady použijete. Väčšina ľudí rozmýšľa politicky korektne. Nemali 
by ste sa iba snažiť predostrieť ľuďom holú pravdu, ale snažte sa nájsť cestu ako 
prekonať stereotypy v myslení ľudí (napr. nehovorte „potrat je vražda”, ale „potrat 
zastaví bijúce srdce”). 

• Ľudia majú radi, keď sa používajú slogany a často im zostanú dlho v pamäti (napr. 
v angličtine: „Jesus is the reason for the season”, alebo „Viera bez skutkov je 
mŕtva”.) 

• Príbehom z osobného života alebo zo života niekoho iného docielite, že vás budú 
pokladať za hodnovernejších. Ale neprežeňte to, ľudia sa argumentov z osobného 
života nabažia pomerne rýchlo, chcú zároveň čísla a fakty.  

 
Zostaňte kresťanom! 
• Modlite sa za toho, s kým diskutujete a aj za vaše publikum, pred a po diskusii. 

Koniec koncov, je to Boh, ktorý hýbe ľudskými srdcami, a nie náš vycibrený 
intelekt.  

• Vážte si človeka, s ktorým sa rozprávate – snažíte sa ho posunúť o krôčik ďalej. V 
diskusii nejde o to, aby ste vyhrali, ale aby ste ľuďom pomohli objaviť čosi z 
Pravdy.  „Milujte” svojich oponentov a divákov viac než vaše posolstvo, ktoré im 
chcete odovzdať. 


