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Kedves Barátaim!
A keresztények feladata és felelőssége, hogy hangot adjanak vallott értékeiknek és
véleményeiknek, és hogy szükség esetén megvédjék azokat. Ezt sok formában tehetjük
meg: viták, olvasói levél írása során, az interneten és számos más helyzetben. Sajnos
gyakran kisebb súlya vannak annak, amit mondunk, és sokkal inkább az számít, ahogy
mondjuk azt. Ezért a barátságos hozzáállás éppen olyan fontos, mint maguk az érvek.
Egy gyakorlott lobbista, Dr Gudrun Kugler ad nekünk tanácsot: mire kell feltétlenül
figyelnünk beszélgetések, viták során.
Az „Európa Krisztusért!” csapata
Ui: Ne felejtsük: imádkozzuk naponta a Miatyánkot, hogy Európa újra keresztény
értékeken alapulhasson!
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Hatékony keresztény érvelés
Dr. Gudrun Kugler. Mts
Keresztényekként viták során sok kihívás ér minket, sőt gyakran a
frontvonalban állunk. Ezekben az esetekben jó érveléssel és barátságos
viselkedéssel közeledni tudunk a másikhoz. Legyen szó a kollégánkról vagy
egy szomszédról, televíziós vitáról vagy egy rendezvényről, olvasói levélről
vagy egy általunk írt bestseller kiadásáról, hogy meghallgatnak-e minket,
vagy sem mondanivalónkon és előadásának módjától függ.
Érdemes tehát a következőkben felsorolt pontokat fejben tartani.
Készüljünk jól fel!
•

•

•
•
•

Ürítsük ki fejünket minden felesleges gondolattól, hogy világosan lássuk, mit is
akarunk mondani, mielőtt azt meg is tesszük. Ha jól felkészülünk – akár írásban is -,
még a heves viták közepette is emlékezni fogunk arra, amit mondani akartunk.
Kérdések segítségével rendezzük össze gondolatainkat. Mi az én álláspontom? Mit
gondol a másik fél? Miért gondolkodnak így, mi motiválja őket abban? Szerintük mi
jó, és mi nem az? Melyik a legerősebb érvem? Van-e adat, statisztika, amellyel
álláspontomat igazolni tudom? Mit kell feltétlenül megemlítenem, és mi az, amit idő
hiányában elhagyhatok?
A bonyolultan megfogalmazott érveinket egyszerűsítsük le.
Tárgyalás esetén gondoljuk végig, mi az, amit a legjobb, illetve a legrosszabb esetben
el akarunk érni, illetve mi az, amihez mindenképpen ragaszkodunk.
Nyilvános vita esetén nézzünk utána, kik vesznek azon részt, milyen háttérrel
rendelkeznek, mik lehetnek a legfőbb érveik, és azokra mi mit válaszolhatunk; tudjuk
meg ki lesz a moderátor, és ő kinek az oldalán lesz.

Hozzáállás és viselkedés
•

•

Ahhoz hogy megnyerjük magunknak a többieket, alapvetően szükséges, hogy
őszinték és tárgyilagosak legyünk. Így tudjuk meggyőzni a többieket arról, hogy
célunk a közjót szolgálja.
Legyünk mindig kedvesek és barátságosak. Ez mindennek a nyitja. A harag ezzel
ellenkezőleg bezárja az emberek szívét, és mi magunk sem fogunk világosan látni,
gondolkodni. A viták jó lehetőséget adnak arra, hogy gyakoroljuk a keresztény
testvéri szeretetet, és ilyen módon is jó példát mutassunk. Ki tudja, mikor beszélnek

•
•
•
•
•

megint kereszténnyel. Éljünk a lehetősséggel, és viselkedjünk jó keresztények
módjára.
Ne keltsük sohasem azt a benyomást, hogy mi mindent tudunk, és hogy a többiek
csak tanulhatnak tőlünk.
Ne csak a negatívumokra figyeljünk. Kezdjük dicsérő szavakkal, vagy legalábbis
valami pozitívummal, amelyet a másik félnél megláttunk.
Ηa a vita résztvevői között valakinek a miénknél jobb érve van, fogadjuk azt el, és a
vita során ismerjük is el, említsük meg. Örüljünk annak, hogy újat tanulhattunk.
Maradjunk a témánál – ezért sokakban jó benyomást fogunk kelteni.
Ne akarjunk feltétlenül mindent elmondani. Időbeli korlátok mindig vannak, ezért
igyekezzünk mondanivalónkat fontossági sorrendben strukturálni.

Próbáljuk meg a másik felet és nézetét megérteni!
•

•

•

Próbáljuk meg a világot a másik szemével nézni. Gyakran mind ugyanazokat a
szavakat használjuk, viszont azokon mást értünk. Próbáljuk megérteni, mi a másik
álláspontja, majd azt a mi álláspontunk felé közelíteni. Ugyanakkor ne legyenek
túlságosan nagy elvárásaink.
Próbáljuk megérteni, mire gondol a másik. Olvassunk a sorok között: vajon mire
akarhat kilyukadni? Ez segíthet abban, hogy hamarabb a valós kérdésekre térjünk, és
így időt spóroljunk.
Gondoljuk végig, mely pontokban van a másik félnek igaza. Mondjuk azokat ki, majd
próbáljuk arra is rámutatni, hol hibás az érvelése.

Válasszunk meggyőző érveket!
•

•

•

•

•
•

•

•

Felmérések bizonyítják, hogy az emberek már pár perc után nem tudják, mi is
hangzott el. Arra azonban sokkal jobban emlékeznek, hogy a beszélő meggyőző volte vagy sem.
A kérdés elsősorban nem az, hogy értelmi szinten melyek a legjobb érveink, hanem
sokkal inkább az, mennyire meggyőzőek azok. Nem csak az értelem szintjén
gondolkodunk, nagy szerepük van az érzelmeinknek és az asszociációknak is.
Ha nyílt vitán veszünk részt, legyünk tudatában annak, hogy nem a másik félt,
hanem a közönséget kell meggyőznünk. Ha az szimpatikusnak vél minket, és
érveinket értelmesnek találja, mellettünk fog állni, teljesen függetlenül attól, hogy a
vita többi résztvevője a végén mire jut.
Ha bonyolult tudományos jellegű érveket kell használnunk, úgy adjuk azokat elő,
mintha nagymamánknak mesélnénk. Gondoljunk hasonlatokra és példákra,
amelyeket mindenki megért (pl. „az in-vitro klinikák jégszekrényében több ember
van, mint egy közepes méretű németországi városban”).
Nem elég tudni dolgokat: a közönség számára ki kell derülnie, honnan tudjuk azt,
amit mondunk (pl. ötéves afrikai tartózkodásom alatt tapasztaltam, hogy…).
Ha politikailag „nem korrekt” témákat érintünk, gondolkodjuk végig előre, pontosan
hogyan fogunk fogalmazni, és milyen példákat hozhatunk majd. A többség
„politikailag korrektül” gondolkodik. Ezért elsősorban ne az legyen a célunk, hogy a
csupasz valóságot mondjuk ki, hanem sokkal inkább az, hogy megtaláljuk a módját
annak, hogy sablongondolkozásokon túllépjünk (pl. ne azt mondjuk: „az abortusz
gyilkosság”, hanem: „az abortusszal egy szív áll meg dobogni”).
Az emberek szeretik a szlogeneket, és azokra általában emlékeznek (pl. A vasárnap
családi nap. A vasárnap is nyitva lévő üzletek is a családok széteséséhez járulhatnak
hozzá).
Személyes történet magunkról vagy valaki másról hitelessé tesz minket. Azonban ne
vigyük túlzásba: a személyes jellegű beszédeket a közönség hamar megunja,
számokat és tényeket akar hallani.

Maradjunk meg keresztényeknek!
•
•

Imádkozzunk azért, akihez beszélünk! A vita előtt és után. Végül is Isten az, aki
vezeti a szíveket, nem pedig a mi fényes elménk!
Tartsuk fontosnak a másikat, és vezessük őt egy lépéssel előbbre. A cél ugyanis nem
az, hogy meggyőzzük, hanem az, hogy segítsük abban, hogy közelebb kerüljenek az
Igazsághoz. Ha véleményét nem is kedveljük, a közönséget szeressük!

