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„Az, ahogyan Isten futótűzként elvitte ezt az üzenetet több millió emberhez, rengeteget elárul az értékéről. Nem létezik tálcán
kínált, gyors megoldás a tartalmas kapcsolatokhoz. Michael
Todd gyakorlatias őszinteségével nemcsak elénk tárja, milyenek
lehetnének a kapcsolataink, hanem ütemtervet is ad a kezünkbe
a megvalósításhoz. Akárhol is tartasz az életben, biztos vagyok
abban, hogy ez a könyv mindent megváltoztat.”
Levi Lusko, a Fresh Life Gyülekezet
vezető pásztora, nagy sikerű író

„Michael Todd a kedvenc igehirdetőim közé tartozik. Isten
nagy embere. Nagyon büszke vagyok rá, és örülök, hogy megírta ezt a kihagyhatatlan könyvet a kapcsolatokról. Tudom,
sokak tetszését megnyeri hiteles, személyes és lebilincselő magyarázatával arról, hogy a kapcsolatok akkor működnek a legjobban, ha Istennek tetsző módon viszonyulunk hozzájuk. Ez a
könyv Isten Igéjének elvei alapján tanít arra, hogyan lehet jobb
és bensőségesebb kapcsolatunk barátainkkal, házastársunkkal,
legfőképpen pedig Istennel!”
Robert Morris, a Gateway Gyülekezet alapító-vezető pásztora,
a The Blessed Life, a Beyond Blessed és a Take the Day Off című
könyvek sikerlistás szerzője

„Sokszor buzdítanak bennünket arra, hogy ültessük a gyakorlatba, amit prédikálunk. Én viszont úgy gondolom, az is nagyon
fontos, hogy prédikáljuk, amit gyakorlunk. Mike és Natalie
Todd éppen ezt teszik. Fogták a botlásaikat, és tanulsággá for-

málták őket. Fogták a fájdalmukat, és céllá alakították. Fogták az áldásaikat, és könyvet írtak belőlük. Ha valaki az áldott
kapcsolatok tervrajzát keresi, ez a könyv neki szól.”
Dr. Dharius Daniels, a Change Gyülekezet vezető pásztora,
a Relational Intelligence című könyv szerzője

„Mike közeli barátom azóta, hogy húszévesen együtt készítettünk zenei felvételt Tulsában. Amikor mindketten beálltunk a
szolgálatba, láttam, ahogy Isten egyre inkább kiterjeszti Mike
hatókörét, ám alázata és kedvessége a rengeteg nyilvános dicséret ellenére sem változott. Ő a színpadon kívül is ugyanúgy
Isten embere, aki példát mutat ennek a nemzedéknek. Isten egy
csupa tűz üzenetet adott Mike-nak arról, hogy milyen célokat
érdemes kitűzni a kapcsolatainkban. Nagyon fontos ez mindenkinek, aki szeretne Krisztus-központú, sikeres kapcsolatokat
építeni. Hálás vagyok Mike-ért és Natalie-ért, mert nemcsak
egy üzenetet osztanak meg, hanem az életük is a jó házasság és
családi élet nagyszerű példája!”
Paul Daugherty, a Victory központ vezető pásztora
Tulsában (Oklahoma, USA)
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1. TŰZD KI A CÉLT!
Isten terve, Isten terve
Magamtól nem megy
Drake: God’s Plan („Isten terve”)

A „álomkapcsolatok” már évek óta divatos témának számítanak az egész világon. Ha rákeresel a #RelationshipGoals hashtagre a közösségi médiában, mit fogsz látni? Híres párokat,
akik exkluzív klubokban pózolnak; azt a jelenetet romantikus
filmekből, amikor a fiú végre megkapja a lányt; elbűvölő párokat, akik a tengerparton csókolóznak vagy összebújnak az
ágyban; egy fiút és egy lányt, akik egy parkban andalognak
lufikkal a kezükben, és azt a benyomást keltik bennünk, hogy
a kapcsolatuk másról sem szól, mint a felhőtlen boldogságról.
És mit mondanak az emberek, amikor ők is megosztják ezeket
a képeket a címkével együtt? Azt, hogy „én is ilyen kapcsolatot
akarok”. Kim és Kanye, Jay és Bey, Vilmos herceg és Katalin,
Will és Jada, vagy az a névtelen pár, amelyik olyan jól néz ki az
interneten felkapott képen – a látszólag tökéletes fotók könnyen
rabul ejtenek bennünket, és bálványt vagy ideált formálhatunk
belőlük.
Na jó, az is lehet, hogy eddig észre sem vetted a #RelationshipGoals címkét, még kevésbé posztoltál bármit is ilyen
megjelöléssel. De ha rákérdeznék, hogy milyen kapcsolatra
vágysz, akkor vajon egy idealizált kép villanna be az agyad-

2

NYERŐ KAPCSOLATOK

ba? Talán egy magas, jóképű profi sportolót képzelsz el magad
mellé, aki folyton bevásárlókörútra visz? Vagy talán egy olyan
csajról ábrándozol, aki belevaló, mint Cardi B, ugyanakkor bűbájos, mint Carrie Underwood? Olyan pasira vágysz, aki klas�szikusan sármos, mint George Clooney, remek hallgatóság, és
olyan állása van, hogy a saját számlái mellett a tieidet is kifizeti?
Olyan nőt szeretnél, aki úgy főz, mint az anyukád, és ugyanúgy
lázba jön, mint te, ha a csapatod gólt lő?
Ha most magadban rögtön fel is tetted a kérdést: miért, mi
a baj ezzel?, akkor hadd józanítsalak ki: a kapcsolatok talán
többről szólnak, mint amit a popkultúra belénk sulykolt, vagy
amit a saját képzeletünk megálmodott. A
A KAPCSOLATOK társadalmunk talán a bensőséges kapcsoTÖBBRŐL SZÓLNAK, latnak olyan illúziójával próbál megetetMINT AMIT A ni, amely inkább délibábra hasonlít – minél közelebb jutunk hozzá, annál inkább
POPKULTÚRA BELÉNK ráébredünk, hogy egyáltalán nem is valóSULYKOLT, VAGY AMIT ságos. Azok a dolgok, amelyeket ünnepA SAJÁT KÉPZELETÜNK lünk, talán ingatag alapra épültek, és a
MEGÁLMODOTT. végén mindenképpen össze fognak dőlni.
De azért… az is lehet, hogy van pár igazság, amelyet kideríthetünk arról, hogyan és miért olyan fontos
az összekapcsolódás az emberek között, és hogyan érhetjük el.
Én ebben hiszek, és ezért írtam meg ezt a könyvet… a valódi
kapcsolati célokról.
MIÉRT OLYAN VAKSI A NEMZEDÉKÜNK?

Hadd vegyek elő néhány fényképet a saját életemről, hogy egy
kicsit jobban megismerj, jó?

TŰZD KI A CÉLT!

Ez itt Mikey baba a kiságyában. 1986-ban született az oklahomai Tulsában. Hát nem cuki?

Itt van egy kép rólam és az egész családomról, amikor még kisgyerek voltam: Anya és Apa a négy igazán virgonc fiukkal; csak
a kisöcsém, Graceson hiányzik a képről, aki kései meglepetés
volt. Azt kérdezed, hogyan tudták végigcsinálni velünk úgy,
hogy még ma, negyven év után is házasok? Fogalmam sincs.
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Ezen a képen a gyülekezetben dobolok; ott töltöttem a gyerekkorom nagy részét. Egészen korán
tudtam már, hogy mi a helyes,
csak azt bánom, hogy nem tettem
meg gyakrabban.

Itt éppen turnézom a néhai
nagy Wayman Tisdale társaságában, abban a hitben,
hogy én leszek a következő
Tony Royster Jr. (Nézz utána, menő srác!)

Ez a kép a világ leggyönyörűbb lányáról készült azon az estén,
amikor megismerkedtünk, de rá majd később visszatérek.

TŰZD KI A CÉLT!

Itt az Edison középiskolában vagyok, ahol én lettem az első
afroamerikai „Mr. Edison” – ez a teljesítmény sokakat meglepett, de ekkor ismerték el először vezetői adottságaimat. A középiskola befejezése után hat hónapig magas szintű oktatásban
részesültem a tulsai népfőiskolán. (Ehhez nem szükséges kép.)

Azután saját vállalkozást indítottam. Itt pedig a So FLY (Sold
Out Free Life Youth) ifjúsági szolgálatban láthatsz, ahol elkezdtem a tanítást, és ahol sok-sok őrült helyzeten keresztül rájöttem, hogy muszáj megírnom ezt a könyvet.
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Itt pedig azzal az emberrel láthatsz, aki hihetetlenül nagy hatással volt az életemre: Gary McIntosh püspökkel, a szolgálati
mentorommal, aki alkalmat adott nekem a prédikálásra. Aztán
2015-ben rám bízta az általa alapított Greenwood Keresztény
Központ (ma: Transformation Gyülekezet) vezetését.

Ezen a képen a színpadon vagyok, és azt teszem, amire Isten
megteremtett: újra közel hozom az emberekhez Isten Igéjét.
Hát, ennyi. Ja, nem, várj csak! Hadd lapozzak még vissza,
mert szeretnék mutatni valamit, amit átugrottam. Itt is van: egy
kép ovis koromból. Nincs fotóm konkrétan arról a pillanatról,

