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بانکدار خدا
مــن ،آ کنده از ایمان و اعتماد به نفــس ،هواپیمای کرایهای خود را بر
فراز پاریس به پرواز درآوردم.
همانطور که انتظار داشــتم ،همه چیز طبق نقشه پیش میرفت؛ هوا و
باد عالی بود و همینطور غرور و عزت نفسم! احساس میکردم که آیندهام
در دســتان خودم اســت؛ خودم ارباب زندگی خویش هســتم و تمام دنیا
اتفاق غیرمنتظره روی داد...
متعلق به من است .اما ناگهان،
ِ
کنترل هواپیما از دســتم خارج شــد و خود را در حالی دیدم که دارم با
سرعت بسیار ،سقوط میکنم.
در عرض چند ثانیه ،در یک هواپیمای بیترحم که با سرعتی هولناک
به زمین نزدیک میشــد ،کام ًال احساس درماندگی کردم ...فقط چند ثانیه
تا مرگ حتمی فاصله داشــتم .دو احســاس بســیار شــدید وجود مرا فرا
گرفــت :تــرس از مرگ و حس کنجکاوی برای ایــن که بدانم بعد از مرگ
چه اتفاقی میافتد.
از یک ســو ،از ناشــناختهها ترس داشــتم ،و از ســوی دیگر ،بهخاطر
ابتذال شناختهها کنجکاو بودم.
اما هنگامی که بهطور معجزهآســا ،فقط با یک انگشــت شکســته از
تصادف جان سالم بدر بردم ،ترس و کنجکاوی بهسرعت از من دور شد.
تنهــا افــرادی که کنجکاو باقی ماندند ،جمعیتی بود که بعد از تصادف
به ســمت مــن میدویدند و گویی بیشــتر برای هواپیمــا ناراحت بودند تا
برای خلبانش!
اهمیتی ندارد؛ حداقل خوششــانس بودم ،یا این چیزی بود که در آن
موقعیت فکر میکردم.
اما امروز میدانم که این اتفاق ربطی به خوششانسی نداشت.
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فصل 1

کودکی من
من در خانوادهای بسیار فقیر در لبنان بزرگ شدم و مجبور بودم از ۱۳
سالگی شروع به کار کنم تا در گرداندن امور خانواده ،به والدینم کمک کنم.
من کارم را بهعنوان فروشــندۀ قهوه و بلیط در مرکز مسابقات اسبدوانی
بیروت در طوxل آخرهفتهها و تعطیالت شروع کردم .همان درآمد اندکی
را هم که به دست میآوردم ،میبایست به والدینم میدادم.
مادرم زنی اســتثنایی بود .او بســیار سرسخت و درعین حال بهشدت
مذهبی بود .گرچه ما به فرقهای سنتی و مذهبی مسیحی تعلق داشتیم ،اما
مادرم زن دعا بود و کتابمقدس بهسختی از او جدا میشد.
من بهعنوان یک خردســال ،از خیلی چیزها محروم بودم .امروز هنوز
بــه یــاد دارم که بهعنوان یک پســربچه ،مردی را تماشــا میکردم که یک
سیب بزرگ و براق را گاز میزد؛ من هم دلم میخواست یک سیب داشته
باشــم .ما نمیتوانستیم چنین چیزهای تجمالتی در خانهمان داشته باشیم!
موقعیت مالیمان مرا درمانده کرده بود و به این تصمیم و نتیجه رسیدم که
خانوادۀ من نباید اینطور زندگی کند!
موقعیــت مالی آنقدر وخیم شــده بــود که والدینم از من خواســتند که
مدرســه را ترک کنم و به هر قیمتی که شــده ،شــغلی دائم پیدا کنم .با این
حال ،جرقهای از امید در دلم روشــن شــد .بر اســاس مقررات مدرســه،
دانشآموز شاگرد اول میتوانست کمک هزینه تحصیلی دریافت کند.
مص ّمم شــدم کــه از موقعیت فقر بیرون بیایم و به موفقیت برســم .به
همین علت ،سخت درس خواندم و پول کمک هزینۀ تحصیلی را به دست
آوردم!
آن تجربه به من آموخت که اگر ذهنم را متمرکز چیزی کنم ،میتوانم به
هر چه میخواهم برسم .میخواستم در زندگیام به جایی برسم .نمیخواستم
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My first job

اولین شغل من

فصل 2

شروع کار در بانک
اولین شغل من در بانکی واقع در بیروت بود.
در بانک ،و همچنین در میان دوستانم ،بسیار معروف شدم.
همیشــه میخواســتم مــورد توجه و احترام قــرار بگیــرم ،و هر کاری
میکردم که اعتبار و شــهرت خوبی کســب کنم ،چه در محل کار و چه در
ارتباطم با جنس مخالف.
میخواستم در کمیتهها یا پروژههای بین بانکی بهعنوان رئیس یا رهبر
انتخاب شوم.
میتوانستم با فکر کردن ،حقهها و ترفندها ،به هر هدفی برسم.
حس میکردم که هیچ چیز برایم سخت نیست.
حتی در دورۀ نوجوانی ،با دختران زیادی رابطه داشــتم ،که این کار در
سال  ۱۹۴۰در خاورمیانه غیرعادی و حتی خطرناک بود.
یکی از این دخترها حامله شــد و بــه من التماس کرد که با او ازدواج
کنم و تهدید کرد که خودکشی میکند .اما من اهمیتی ندادم.
او ســقط جنین کرد و ظرف مدت کوتاهی بعد از آنکه به زندگی خود
پایان داد ،عکس او در صفحۀ نخست روزنامهها چاپ شد.
من مسئول مرگ یک مادر و فرزندش بودم ،اما آن زمان این موضوع
زیاد مرا اذیت نکرد ،چون قلب من هنوز از سنگ بود...
چند سال بعد ،ازدواج کردم و صاحب چهار فرزند شدم.
کار مــن در بانــک به لحاظ حرفــهای خوب پیش میرفــت و زندگی
راحتی داشتم.
ی از
از بســیاری از همکارانم در بانک پیشــی گرفته بودم ،و بســیار 
ایشان به من حسادت میورزیدند -اما هنوز احساس رضایت نمیکردم!
همیشه در آرزوی چیزهای بیشتری بهسر میبردم...
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درمانده شــده بودم ،چون میخواســتم در بانکداری به مراتب باالتری
دســت بیابــم .و در همان حــال ،زندگی بهعنوان یک متٔاهــل و همینطور
وجود بچهها ،برای من یک بار بود.
من آزادی بیشتری میخواستم ،قدرت بیشتری میخواستم،
پول بیشتری میخواستم ،میخواستم دنیا را ببینم...
یک روز ،فرصتی فوقالعاده ولی دشوار ،در مقابلم قرار گرفت.
به دفتر کار مدیرم رفتم و به او گفتم:
«من اینجا احســاس ســرخوردگی میکنم .میتوانم خیلی بیشتر از این
کار کنم ،اما کارها اینجا خیلی محدود است .آیا فرصتی برای من هست
که بتوانم در یکی از شعبههای بانک در خارج از کشور کار کنم؟»
او پاسخ داد:
«قرار است به زودی به یک سفر بروم؛ بگذار ببینم چه میشود».
وقتی مدیرم از سفر برگشت به من گفت:
«در شعبۀ بانک ما در بلژیک ،یک پست خالی هست .اما این شغل
پرزحمتی اســت .بســیاری از افراد واجد شــرایط از دفتر مرکزی پاریس
بــه آنجــا رفتند و ســعی کردند که آن موقعیــت شــغلی را اداره کنند ،اما
نتوانستند».
گفتم« :من از پس آن بر میآیم».
اما او پاسخ داد:
«بــه تو هشــدار میدهم که اگر نتوانی از پــس آن بربیایی ،تو را دیگر
اینجا قبول نخواهم کرد».
جواب دادم« :موافقم».
چنــد روز بعــد ،به بلژیک رفتم و یک همســر ســردرگم و چهار فرزند
کوچک را تنها گذاشتم.
تمام فکر و ذهنم به چیزی بود که پیش رویم قرار داشت...
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«I warn you, if you fail I will not take you back!»
«Deal done», I replied.
Not many days later I flew off to Belgium leaving behind
a perplexed wife and four small children.
All I was concerned about was what lays ahead…

:کردم

My 4 children when I left them:
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که ایشان8 years
 زمانیold
فرزند من
Walid 7 years old
 ساله6۸years
ماروین
Zeina
old
ساله4 years
۷ ولیدold
Fadi

 ساله۶ زینا
 ساله۴ فادی

چهار

فصل ۳

رسیدن به قدرت
با وجود اعتماد به نفســی که داشتم ،شــغل جدیدم واقع ًا چالشانگیز
و دشوار بود.
او ًال ،نمیتوانســتم بفهمم که کارمندان چه کارهایی انجام میدادند ،در
حالی که قرار بود رئیس ایشان باشم!
تحصیالت و تجربۀ قبلیام مرا برای چنین مسئولیتی آماده نکرده بود.
امــا مــن قواعد بازی را بهســرعت یاد گرفتم .فراینــد یادگیری و آموزش
خود را شروع کردم ،ضمن اینکه وانمود میکردم که کارمندانی را که تحت
نظارت و سرپرســتی من هستند ،زیر نظر دارم .من با مطرح کردن سؤال
و تعریف از ایشــان ،نکات زیادی یاد میگرفتم و آنها گمان میکردند که
من مدیری دانا و دلسوز هستم.
من سخت به مطالعه پرداختم ،فکر میکردم و سخت تالش میکردم.
به این ترتیب ،بعد از مدت کوتاهی ،طعم موفقیت را چشیدم!
بعد از آنکه شبهای طوالنی را به مطالعه گذراندم ،فرمولی را کشف و
طراحی کردم که بر اساس نرخ بهره بود.
استراتژی را آماده کردم و آن را در زمان مناسب به اجرا درآوردم.
مدت زیادی طول نکشــید که شــعبهای که در آن مشغول به کار بودم،
پیشــقدم شــد و آن استراتژی را در سراسر اروپا و در حیطۀ دادن و گرفتن
وام به اجرا در آورد.
من در شــغلم بینهایت پیشــرفت کردم و سود بانک بهشدت افزایش
یافت.
دفتــر مرکزی بانک معروف فرانســوی که برایــش کار میکردم ،گروه
مخصوصــی را فرســتاد کــه دربــارۀ افزایش ناگهانــی و فوقالعادۀ ســود
شعبهشان در بلژیک تحقیق کنند.
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ایشــان در ابتدا مشکوک به کالهبرداری شــدند ،اما بعد از تحقیقاتی
طوالنی ،رئیس کمیتۀ بازرسی آمد و به من تبریک گفت.
در واقــع ،گــزارش او به مدیریــت آنقدر مؤثر بود که ســرانجام به من
ارتقای رتبه دادند و شدم رئیس دفتر مرکزی در پاریس.
حاال من درجه و مقام خود را باالتر از هزاران کارمند میدیدم .شهرت
من بهسرعت در سراسر مراکز بانکداری جهان پیچید ،بهخصوص در اروپا
و دنیای عرب .من پلههای ترقی را بهسرعت پشت سر گذاشتم.
برایــم بســیار رضایتبخش بود که میدیدم حتــی از مقام مدیر عامل
سابقم در لبنان سبقت گرفتهام .دو بار به من پیشنهاد شده که جای او را
بگیرم ،ولی دیگر حتی به فکر برگشتن به آنجا نبودم.
درآمدم بینهایت باالتر از تصورم .وقتی در زمینۀ تأســیس بانک خبره
شــدم ،موفقیت پشــت ســر هم برایم رقم خورد و بانکهای بســیاری را در
سراسر دنیا تأسیس کردم.
رؤیای سفر به کل دنیا ،جریان عادی زندگی من شده بود.
بهخاطر موفقیتهایم ،دو مدال افتخار از جمهوری فرانسه گرفتم و در
سرتاســر دنیا ارتباطات قویای داشتم .در مدت آخرین ِس َمت حرفهایام،
در ِآن واحد مدیرعامل دو بانک در لندن و مسئول یک بانک در هیوستون
آمریکا بودم .افتخارم این بود که بنیانگذار این سه بانک باشم.
عالوه بر این ،عضو هیئت مدیرۀ سه بانک بودم :در انگلستان (لندن)،
سوئیس (ژنو) و لبنان (بیروت).
همراه موفقیت ،قدرت آمد...

در لنــدن آنقــدر معروف شــده بودم که مــردم قبل از آنکــه بتوانند با
من صحبت کنند ،میبایســت از سوی معاونین و منشیها مورد بازرسی
امنیتی قرار میگرفتند.
کافی بود یک کلمه بگویم تا افراد را از موقعیت و شغلشان برکنار کنم.
وقتــی کارمندی به دفترم میآمد تا درخواســت ترفیــع کند ،موقع رفتنش
پشیمان میشد که چرا اص ًال آمد.
رانندۀ شخصیام جرأت نداشت یک دقیقه دیر کند.
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مردم باید صف میبستند تا شاید بتوانند شانس مالقات با مرا داشته
باشند -خیلی از آنها با ترس و لرز میآمدند.
یکبار ،جان میجر ،نخســت وزیر ِ
وقت انگلســتان ،دعوتنامهای برایم
فرســتاد و مرا به یک مهمانی شــام دعوت کرد ،اما من آن را رد کردم و
شخص دیگری را به جای خودم فرستادم.
همراه قدرت ،پول آمد...

مــن در خانــۀ بزرگی ،در نزدیکی لندن و در کنــار رودخانۀ تیمز زندگی
میکردم .باغ خانهام بهاندازۀ زمین فوتبال بود و از انتهای باغ میشد باال
و پایین رفتن قایقها را در رودخانه تماشا کرد...
خانهام شبیه به خانههای افسانهای بود.
عــاوه بر ایــن ،صاحــب آپارتمانی فوقالعــاده در «خیابــان فوش»،
گرانترین خیابان پاریس بودم.
آپارتمان من در نیویورک ،در یکی از بهترین ســاختمانهای شــهر بود:
«برج ترامپ»...
همراه پول ،شهرت آمد...

زنهــا دائم ٌا دور و بر من بودند .در ِآن واحد ،دوســتدخترهای زیادی
داشــتم .در واقع ،در طول ســالهای طوالنی که در خارج از کشــور بهســر
میبردم ،تعداد زنهایی که با ایشــان قرار میگذاشــتم ،به صدها نفر رسیده
سلیمان پادشاه ،در زندگی ام زن داشتم!
بود .فکر میکنم به اندازۀ
ِ
در مرحلهای از زندگیام ،برای هر روز هفته یک دوستدختر متفاوت
داشتم ،به جز پنج شنبهها که «روز استراحت» من بود -گرچه در نهایت،
حتی آن روزم هم باید با عیاشی پر میشد.
با جت کونکورد از اروپا به نیویورک پرواز میکردم تا با «جدیدترین»
زنی که با او آشــنا شــده بودم ،فقط برای  ۲۴ساعت مالقات کنم -برای
مردی در موقعیت من ،پول مسالۀ مهمی نبود.
در آن زمان ،من از همسرم طالق گرفته بودم .فکر میکردم بهعنوان یک
مــرد همه چیز در زندگی دارم -قدرت ،پــول و زنهای متعدد .فکر میکردم
که باالخره به شادی و مفهوم زندگی رسیدهام...اما واقعیت چیز دیگری بود!
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هــر بار کــه قلۀ موفقیت را فتــح میکردم ،میدیدم کــه آن باال چیزی
نیست .از درون احساس پوچی میکردم.
هرچقدر بیشتر به دست میآوردم ،بیشتر میخواستم و هرچقدر بیشتر
میخواســتم ،بیشتر به دســت میآوردم .اما هیچ چیز آن خالء درونیام را
پر نمیکرد.
من در زندانی که برای خود ساخته بودم ،گرفتار شده بودم .به این فکر
ی و بزرگســالیام وجود دارد .چه
میکــردم که چه تفاوتی بین زندگی کودک 
تفاوتی بین فقیر بودن و تهی بودن روحانی ،یا ثروتمند بودن و تهی بودن
روحانی وجود داشت؟
دائم ًا سعی میکردم به خودم ثابت کنم که خوشحال و راضی هستم.
همیشه یک چالش جدید باید وجود میداشت ،مث ًال یک دوستدختر
جدید یا یک مکان جدید...
فکر میکنم هرچه میخواســتم داشتم ،اما با وجود تمام آنها ،احساس
کالفگی و خستگی میکردم.
معنای زندگی چه بود؟ چرا به دنیا آمده بودم؟
تــا جایی که میتوانســتم به خــودم دروغ میگفتم تا در خــودم ،پولم،
قدرتم ،زنها و ارتباطهایم ،امنیت پیدا کنم.
هرچه میخواستم ،داشتم.
همه چیز و همه کس تحت فرمان من بود.
امــا فقط یک چیــز بود که نمیتوانســتم کنترلش کنم و از آن بســیار
میترسیدم -و آن مرگ بود.

فصل 4

مالقات پدر با پسر
من به مدت  31ســال از لبنان دور بودم و در طول این مدت ،مادرم
هرگز از تشــویق من برای مطالعۀ کتابمقدس باز نایستاد ،و دعا میکرد
که من به همسرم برگردم.
او چند بار از پســرم ،ولید ،خواســت که به من انجیلی به زبان عربی
بدهد ،اما او این کار را نکرد.
مــادرم در طــول تمــام روزهــای زندگــیاش ،از دعا برای من دســت
برنداشــت .او  ۹۳ســال عمر کرد .مادرم را دوســت داشتم و به او احترام
میگذاشتم ،اما دعا و مذهب برای من معنایی نداشت.
تنهــا چیزی که برایم مهم بــود ،من و خودم بودم .هر چیزی جز خودم،
باری اضافی محسوب میشد.
پســرم ،ولید ،تحصیالت خــود را در لبنان به پایان رســانده و تصمیم
گرفته بود که به امید یافتن شغل ،به لندن ،پیش من بیاید.
ناگهــان ،احســاس کــردم َســبک زندگــی راحــت و آزادیام به خطر
خواهــد افتــاد .در اوقاتی که قرار بود او با من زیر یک ســقف باشــد ،با
دوستدخترهایم چه میبایست بکنم؟ چرا میبایست بیاید؟ تا کی خواهد
ماند؟
بعد از هجده ســال زندگی مجردی در خارج از کشور ،گذشتهام داشت
مرا گرفتار میکرد .تصور من این بود که همینکه گاهی اوقات با خانوادهام
تماس میگرفتم و هزینههای ماهیانۀ ایشان را پرداخت میکردم ،وظیفهام
را انجام دادهام.
زمانی که خانوادهام را در لبنان ترک کردم ،ولید هفت سال داشت؛ به
همین دلیل ،من و او فقط شناختی سطحی از هم داشتیم.
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او حــاال مــردی  25ســاله بود و برایم خطر محســوب میشــد ،چون
میخواســت برای مدت نامعلومی پیش من بماند .من چطور باید با این
مشکل و تغییر بزرگ کنار میآمدم؟
چه باید با او میکردم؟
اما با کمال تعجب ،پســرم بسیار انعطافپذیر از آب درآمد .وقتی او
را از خانه بیرون میفرســتادم تا بتوانم با یکی از دوســتدخترهایم برای
چند روز یا آخر هفته خوش بگذرانم ،او هرگز شکایتی نمیکرد.
اگر هیچ جایی را نداشــت که برود ،او را برای  ۲۴ســاعت در اتاقش
حبس میکردم تا مزاحم این روابط نامشروع ُرمانتیک نشود!
هرگز به ذهنم خطور نمیکرد که ســازش او میتوانســت از روی ترس
باشــد ،تــرس از اینکه دوباره از طرف پدری که هرگــز نقش پدری را ایفا
نکــرده بــود ،طرد شــود .گرچه ما با هم کنار آمده بودیــم ،اما زندگی با من
بسیار سخت بود و پسرم رنج میکشید!
رانندهام هر روز ما را در ســکوت کامل به محل کار میبرد ،چون من
صبحها از گفتگو بیزار بودم .هر روز صبح دو روزنامه میخواندم« :هرالد
تریبون» و «تایمز مالی».
وقتــی یکی از روزنامهها را میخواندم ،او یکی دیگر را میخواند .اما
میبایســت کام ًال مراقب و هشیار باشد .بهمحض اینکه روزنامۀ من تمام
میشــد ،او باید فور ًا بدون هیچ بحث یا اعتراضی ،روزنامۀ خودش را به
من میداد ،چه وســط خواندن جملهای بود ،چه نبود ،چه دوســت داشت
و چه نداشت!
در راه برگشــت به خانه ،زمانی که صحبت کردن مجاز بود ،رانندۀ من
باید ســیدی مورد عالقهام از ادیت پیاف ،خوانندۀ قدیمی فرانسوی را در
دستگاه میگذاشت و در تمام مسیر خانه ترانۀ شمارۀ  ۶باید اجرا میشد.
برای سه سال اول و در طول مسیر ۶۰دقیقهای تا خانه ،راننده باید همان
آهنگ را بارها و بارها میگذاشت .یعنی من قبل از آنکه به ترانۀ دیگری
گوش دهم ،یک ترانه را  ۱۶.۵۰۰بار گوش میکردم.
پســرم عصرها با من نمیآمد ،چون نمیتوانســت گرما را تحمل کند.
اما رانندۀ بدبخت هیچ چارهای نداشــت! تنها منفعتی که برایش داشــت،
این بود که زبان فرانســویاش داشــت قوی میشــد .من دو ســگ بزرگ
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ی من زندگــی میکردند .آنها
داشــتم که آنها هــم تحت حکومت اســتبداد 
نزدیک هشــت سال از باغ من خارج نشدند و هر روز غذای خشکشده
و تکراری خوردند.
زندگی با من را تصور کنید!
یک روز ولید از من پرسید:
«پدر جورابهایت را کجا میگذاری؟»
من زیاد به ســفر میرفتــم و در غیابم ،اگر جورابهــای تمیز ولید تمام
میشــد ،مجبور بود دزدکی وارد اتاق من بشــود تا یک جفت جوراب از
جورابهای مرا بردارد ،اما هرگز نتوانسته بود چیزی پیدا کند!
او فقط یک جوراب مشکی پیدا کرد که آن هم یک لنگه بود.
ماههــا بــه این راز فکر میکرد و جرأت نداشــت این موضوع را فاش
کند که در کمد من جستجو میکرده است! به هر حال ،یک روز کنجکاوی
بر او غلبه کرد و این سؤال را از من پرسید:
«پدر ،جورابهایت را کجا میگذاری؟ داشــتم دنبال یک جفت جوراب
میگشتم که از تو قرض بگیرم .فقط یک جوراب پیدا کردم که آن هم یک
لنگه بیشتر نیست».
پاسخ دادم« :پسرم نیازی نیست که جوراب نگه دارم ،چون فقط یک
جفت جوراب دارم که آن را میپوشــم ،بهعالوۀ یک لنگه جوراب اضافی
که در مواقع اضطراری از آن استفاده میکنم .من هر روز آن جفت جوراب
را میپوشــم ،مگر اینکه لنگهای پاره شــود یا سوراخی در آن ببینم .در این
صــورت ،آن را دور میانــدازم و لنگــه جورابی را که اضافه نگه داشــتم،
جایگزین آن میکنم .پسرم ،بهخاطر همین است که فقط یک لنگه جوراب
در کمد من پیدا کردی».
همینطور اتفاقهای مشــابه پشــت سر هم میافتاد که من مجبور شدم
دربارۀ کفشهایم برای او توضیح بدهم .من دو جفت کفش مشابه داشتم.
برای ســالهای سال ،مدل کفشــی را که میپوشیدم ،عوض نکردم .هر
وقــت خراب میشــدند ،از آن جفت تازه اســتفاده میکــردم و کفشهای
قدیمی را در جعبۀ اصلیاش میگذاشــتم و از رانندهام میخواستم که برود
به همان مغازه و همان کفش را با همان مدل و رنگ ،برایم تهیه کند.

24

 لصفف

24

من فردی منزوی بودم و دوســت نداشــتم یا نمیخواستم با مردم دیگر
قاتی شــوم -بهخاطر همین ،از لحاظ معاشــرتی کسی را به خانهام دعوت
نمیکردم؛ کسی را هم مالقات نمیکردم.
ن و تلویزیون.
زندگی من در سه چیز خالصه شده بود :کار ،ز 
در جشن عروسی هیچیک از فرزندانم شرکت نکردم .برای من برنامۀ
تلویزیونی مهمتر بود!
درکی از زندگی خانوادگی نداشــتم و معنای پدر بودن را نمیدانســتم.
بــا وجود این ،من و پســرم با هم دوســت بودیم ،چــون او آماده بود که به
داســتانهای بیپایانم دربارۀ موفقیتهایم در محــل کار و همینطور جذب
کردن زنها ،گوش دهد.
بهنظر میرسید که او هم ،مسیر پدرش را پیش گرفته بود.
من از مصاحبت با او لذت میبردم و در واقع او تنها دوست من بود.
وقتی از دوســتدختری خسته میشــدم و میخواستم او را با آخرین زنی
که جذبش شده بودم عوض کنم (که بارها اتفاق میافتاد) ،او در همدردی
با دوســتدخترهای قدیمی و دلشکســتۀ من ،و دادن مشاوره به آنها ماهر
شده بود .حتی دو نفر از آنها تهدید به خودکشی بودند.
واقعــهای را بــه خاطر دارم که هرگــز آن را فراموش نخواهم کرد .یک
روز ،یــک تماس تلفنی دریافت کــردم .یکی از زنهایی که با او در ارتباط
بودم ،لباس عروســی پوشیده بود و تهدید کرد که مقداری قرص خطرناک
میخورد و در تختخواب من میمیرد؛ در ضمن ،مادرش با حالتی عصبی
و جنونآمیز اعالن کرده بود که او میخواهد خودش را در رودخانۀ انتهای
باغ غرق کند.
حدس میزنید چه کار کردم؟ با ولید تماس گرفتم و او دوباره با گفت
و گو مرا از ش ّر این ج ّر و بحثها خالص کرد!
مــن مردی بدقلــق ،مغرور ،لجبــاز و بیرحم بودم -چنیــن مردی چه
سرنوشتی میتواند داشته باشد؟

فصل 5

یک تغییر مسیر غیرمنتظره
با وجود اینکه به پسرم نصیحت میکردم که مجرد بماند ،ولی ازدواج
کرد و به خانهای در مجاورت خانۀ من نقل مکان کرد.
از این موضوع خوشحال نبودم ،اما با وجود این ،میتوانستم هر روز
او را ببینم.
همه چز در مورد کارم ،دوســتدخترهایم و پســرم ،به نظر خوب پیش
میرفت تا زمانی که چیزی این هماهنگی را بر هم زد...
ولیــد داشــت کمکم ،ولی بهشــدت ،تغییــر میکرد .حالــت چهرهاش،
شخصیتش و طرز صحبت کردنش داشت عوض میشد.
او قب ًال به جوکهای من میخندید .ما همیشه با هم خوش میگذراندیم.
اما االن دیگر اینطور نبود .من او را کمتر و کمتر میدیدم.
چطــور ممکن بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ با این حال ،او آرام ،شــاد
و آسوده بود.
مکالمات ما یکطرفه شده بود .همیشه من صحبت میکردم و او حتی
پاسخی نمیداد.
یک روز هنگامی که در ماشین بودیم ،حرف تکاندهندهای زد .مکالمۀ
ما چیزی شبیه به این بود:
 «پدر ،متاسفم اما دیگر نمیتوانم به داستانهای تو گوش کنم». «چرا؟ چه اتفاقی برایت افتاده؟» «مــن عوض شــدهام و دیگر تحمل گوش دادن به داســتانهای تو راندارم»...
 «چرا؟ میخواهی کشیش شوی؟» «نه .میخواهم عیسی را پیروی کنم! من دیگر آن پسری که میشناختی،نیستم .از وقتی عیسی را مالقات کردهام ،کامال ً عوض شدهام».
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 «منظورت چیست؟ و چرا باید این موضوع مانع خندیدن و خوشگذراندن ما با همدیگر باشد؟»
 «االن متوجه نمیشوی ،اما امیدوارم و دعا میکنم که یک روز درککنی».
ً
ُ
مکالمهای که داشتیم ،مرا بهشدت بهتزده کرده بود .پسرم کامال عوض
شــده بود و این مــرا مضطرب کرده بود .از آن لحظه بــه بعد ،ولید دربارۀ
عیسی با من صحبت میکرد و هرگز از این کار دست نکشید .گفتگوهای
ما در این زمینه اغلب به ج ّر و بحثهای شدیدی ختم میشد.
او گفت که بدون عیسی ،من تا ابد در جهنم هال ک خواهم شد.
پرسیدم« :چرا؟ چه کار اشتباهی میکنم؟»
«من مرد خوبی هســتم .به کســی آزار نمیرســانم .فکر میکنی که اگر
بــا این دختر و آن دختــر بیرون بروم ،خدا مرا مجازات خواهد کرد؟ خدا
خودش ما را اینطور آفریده».
ولید در حالی که جوابهای مرا میشــنید ،با ناراحتی سرش را تکان
میداد و میرفت.
رابطۀ ما بیش از پیش سخت شد و خیالم راحت شده بود که دیگر با
هم زندگی نمیکنیم .تنها دوستی که داشتم ،سربار من شده بود.
اما او برای دو سال متوالی ،از دعا برای من دست نکشید.
او بارهــا ســعی کرد که مرا بهســوی ایمان به عیســی هدایــت کند تا
زندگیام را به او بدهم ،اما من نمیپذیرفتم.
من مرد بدقلقی بودم ،خودم این را میدانســتم ،پســرم میدانســت و
خدا هم میدانست...

فصل ۶

گردویی با پوستۀ سخت
پســرم عضو یک «گروه خانگی» وابسته به یک کلیسا بود که هفتهای
یک بار تشکیل میشد .یک روز عصر ،رهبر کلیسا از او پرسید:
«چرا بابات رو جلسۀ بعد با خودت نمیاری...؟»
(کلمۀ «بابا» در عربی ،معادل دقیق کلمۀ «پاپ» است که کاتولیکها
بهکار میبرند).
پســرم بیاختیار و بــدون اینکه بفهمد چه میگویــد ،از روی صداقت
جواب داد:
پاپ واتیکان رو میگویید؟»
«چه کسی؟ ِ
به نظر او احتمال آمدن پاپ به این جلسه ،بیشتر از آمدن من بود!
او از بیمیلــی من به خدا ناامید شــده بود ،امــا هرگز از دعا برای من
دست نکشیده بود .او برای دو سال تمام برای من دعا میکرد.
یک روز که در دعا و روزه بود ،روحالقدس به او رؤیایی نشان داد .او
به دیدن من آمد و گفت:
«دیــروز داشــتم دعا میکردم و رؤیایی دیدم .قایقــی را دیدم پر از آدم
که داشــت بهســرعت به طرف پایین رودخانه حرکت میکرد .همانطور که
ایســتاده بــودم ،به پاییــن نگاه کردم و دیــدم که آب رودخانه داشــت زیر
پاهــای من جاری میشــد و قایق روی آن شــناور بــود .نگاهی به داخل
قایق انداختم تا ببینم چه کســانی ســوار آن هستند .تعداد زیادی آدم دیدم
که داشــتند میخندیدند و جشــن گرفته بودند .ایشــان نگران نبودند که به
کجــا میروند ،حتی مشــکوک هم نشــدند که قایق کجا مــیرود .وقتی از
نزدیک نگاه کردم ،تو را در میان آن افراد دیدم .تو سرپرســت آن جشــن
بودی و یک گیالس شــامپاین در دســتت گرفته بودی و اطرافت پر از زن
بــود .پس ،عقبتر رفتم تا ببینم کــه قایق به کجا میرود .رودخانه به یک
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آبشــار منتهی میشد و در پایین آبشار هم جهنم قرار داشت .قایق داشت
به سمت جهنم میرفت و هیچکس در قایق متوجه آن نبود .من با هدایت
روحالقدس شروع به شفاعت برای تو کردم و در روح ،ناله و فریاد میزدم
و میگفتم« :آه عیســی!! آه عیسی!! »...حدس میزنم بیست و پنج دقیقه
طول کشید ...تا حاال هیچ وقت اینطور دعا نکرده بودم»...
این داســتان مرا مضطرب و نگران کرد ،امــا هنوز قبول نمیکردم که
زندگیام را به خدا تسلیم کنم.
به ولید گفتم:
«گــوش کن ،من مایلم زندگــیام را عوض کنم و دوســتدخترهایم را
محدود به یک نفر کنم ،آن هم کســی اســت که در حال حاضر با او زندگی
میکنم».
«امــا پدر ،تــو نمیتوانی برای خدا شــرط بگذاری و بــرای او تعیین
تکلیف کنی .این معاملۀ بانکی نیست».
جواب دادم« :با تو مخالفم».
پســرم اســتقامت به خرج داد .او هر کاری که میتوانســت کرد تا مرا
قانع کند که به عیســی نیاز دارم .او به من گفت که عیســی جانش را فدا
کرده تا به من زندگی جاودان بدهد ،گناهان مرا پاک کند و زندگی جدیدی
به من ببخشد .اما من نخواستم زندگیام را به خدا بدهم.
وقتی ولید فهمید که تالشهایش بیفایده اســت ،روش خود را عوض
کرد.
او دیگر بهطور مســتقیم برایم موعظه نکرد و ســعی کرد مرا قانع کند
که چند ویدئوی مســیحی تماشا کنم ،زیرا من معتاد تلویزیون بودم .او در
زمان مناسب ،وقتی از تمام کانالها خسته میشدم ،یکی از ویدئوهایش
را میگذاشت و در ابتدای پیام آن ،با بهانهای از محل دور میشد و برای
من چارهای جز تماشــا کردن ویدئو نمیگذاشــت .تمــام مدتی که در حال
تماشای ویدئو بودم ،او در جای دیگری برای من دعا میکرد ،حتی گاهی
در حمام!
او سعی کرد با تعالیمی دربارۀ ربوده شدن کلیسا و نبوتهای مربوط
به زمانهای آخر ،مرا بترســاند .از من میخواســت بشنوم که در زمانهای
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آخر ،هنگامی که عیســی بازمیگردد ،چه بر ســر کســانی که بــه او ایمان
نیاوردهاند ،خواهد آمد.
او میخواســت بدانــم که آنها ابدیت را در آتش جهنم ســپری خواهند
کرد ،زیرا عیسی و نجاتی را که از طریق او مهیا شده ،نپذیرفتند .اما من
هنوز مقاومت میکردم .من مطمئن بودم که جهنم فقط یک داستان است
برای ترساندن مردم ضعیفالنفس.
وقتی این روش هم با شکســت مواجه شــد ،شــروع کرد به گذاشــتن
ویدئوهای مربوط به شــفا و معجزات ،تا تفکر منطقی و اســتدالل مرا به
چالش بکشاند.
ِبنی هین ،مبشر معروفی که عطیۀ شفا داشت ،توجه مرا به خود جلب
کــرده بــود .در هریک از برنامههای او ،معجزات بســیاری در مقابل دهها
هزار نفر اتفاق میافتاد.
ً
من با خودم میگفتم« :همۀ اینها حتما حقه اســت ،ما چطور میشــود
هیچکس متوجه حقههای او نشــده باشــد؟ او چطــور میتواند اینهمه آدم
را فریب دهد و گیر هم نیفتد؟» تفکر من شبیه به بقیۀ بیایمانها بود...
متوجــه نشــده بودم که ولید داشــت مرا برای روش بعــدی خود آماده
میکرد :او بهطور اتفاقی گفت که همان ِبنی هین قرار اســت در لندن ،در
منطقۀ «ارلز کورت» برنامهای داشته باشد.
«بابا ،بنی هین قرار اســت به لندن بیاید .آیا میخواهی با من به این
گردهمایی مسیحی بیایی؟»
برخالف انتظار پسرم ،پاسخ دادم:
«بله البته ،با هم میرویم .میخواهم کلکهای این مرد را کشف کنم».
بــا رانندهام ،ســوار بنــز به آنجا رفتیم؛ پســرم در ردیف عقب ســالن
نشســت ،اما من مســتقیم ًا به ردیف جلو رفتم .قصدم این بود که در میان
 ۱۸.۰۰۰صندلی ،درست در ردیف اول بنشینم.
 ۵۰ردیف اول برای شبانان ،واعظین و مهمانان ویژه رزرو شده بود،
اما من اهمیتی ندادم.
مــن تصمیمــم را گرفته بودم در همــان ردیف اول بنشــینم -چون اوالً،
همیشه با مهمانان ویژه مینشستم ،و ثانی ًا میخواستم تا ممکن بود ،به واعظ
نزدیک باشم تا به خودم و پسرم نشان دهم که این شخص حقهباز است.
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پســرم در ردیف عقب نشســته بــود و با دوســتانش میخندید ،چون
رهبــران و برگزارکننــدگان ،یکی یکــی از من خواهــش میکردند که یک
صندلی در ردیف عقب پیدا کنم ،اما من قاطعانه نپذیرفتم.
گفتم« :من باید اینجا بنشینم».
ً
ایشــان گیج شــده بودند و نمیدانســتند با من چه کنند .احتماال فکر
میکردند که من واعظ مهمی هستم ...یا آنجا نشسته بودم تا برای مراسم
هدیــۀ خاصــی بدهم .پــس ،بعــد از  ۲۰دقیقه بحث و گفتگویی ســخت،
ایشان کوتاه آمدند و یکی از بهترین صندلیها نصیبم شد.
جلو من ،روی صحنه ایستاده بود.
مراسم شروع شد .بنی هین درست ِ
صبر کردم که موعظۀ او تمام شــود و شــروع کند به دعا برای مردم .بعد
از آنکــه موعظۀ خــود را خاتمه داد و خدمت به مردم را آغاز کرد ،از روی
صحنه پایین آمد و مســتقیم به سمت ردیفهایی آمد که من نشسته بودم.
بعد ،شــروع کرد به دســت گذاشــتن روی اشــخاصی که در سمت چپ و
راست من نشسته بودند.
خیلی دســتپاچه شــده بودم ،نــه بهخاطر او ،بلکه بهخاطــر دوربینها.
موضوعــی کــه فکر مرا درگیر کرده بــود ،این بود که نکند آشــنایی مرا در
تلویزیــون یــا خبرهای فــردا صبح ببیند .من در ردیف اول جلســۀ شــفا
نشســته بــودم -موضوعی کــه در آن زمان بــا انتقادات زیــادی از طرف
رســانهها روبرو بود .در حالی که سعی میکردم از دوربینها مخفی شوم،
مردم در دور و اطرافم روی زمین و صندلیها میافتادند .من در آن زمان
هیچ تصوری از روحالقدس نداشتم.
ناگهان به خودم آمدم و دیدم دارم سعی میکنم مردم را در حین افتادن
بگیرم .قصدم این بود که بنی هین را گیر بیندازم -اما درعوض خودم گیر
او افتادم ،در آن حال که خدا داشت کمکم مرا گیر میانداخت.
برنامه تمام شد ،اما من هنوز یک انسان گناهکار بودم.

فصل ۷

خدا به پروندۀ من رسیدگی میکند
یک روز ولید موفق شــد که یکی از دوســتدخترهای مرا به ایمان به
خداوند هدایت کند.
ولید برای او دعا کرد و او زندگیاش را به عیسی سپرد و کام ًال عوض
شد.
باالخره آن دختر نزد من آمد و گفت:
«ژرژ ،مــن دیگــر نمیتوانم خارج از چارچوب ازدواج ،رابطۀ جنســی
داشــته باشــم .پس یا با هم ازدواج میکنیم ،یا اینکه فقط دوستان خوبی
برای هم خواهیم بود».
او و ولیــد دوســتان خوبــی برای هم شــدند .اوقات خوشــی را با هم
میگذراندند -دعا میکردند ،با هم به نوارهای مســیحی گوش میدادند...
و حاال من زیر یک سقف با دو آدم دیوانه زندگی میکردم!
عصبانی شده بودم!
بــا اقتــدار پدرانه او را توبیخ کــرده ،گفتم« :به چه جرأتــی این کار را
میکنی؟ چرا دســت از ســر او بر نمیداری؟» -غرورم بهخاطر از دســت
دادن آن دختر ،جریحهدار شــده بود ،چون او اولین دختری بود که دســت
رد به سینهام میزد!
روزی مشــکل بزرگی برایم پیش آمد .ناگهان کســی کــه به او اعتماد
داشــتم و تمام رازهایم را به او گفته بودم ،شــروع کرد به تهدید کردن من.
زندگی گناهآلود و پر از شــهوت من ،و عشــق و عالقــهام به ماجراجویی،
باعث شده بود با زنی رابطه برقرار کنم که موقعیت شغلی بسیار حساسی
داشت .رابطۀ ما اگر فاش میشد ،میتوانست بسیار خطرناک شود .حاال
همین شخص داشت موقعیت شغلی مرا بهکلی به خطر میانداخت .شغل
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و آبرویم در خطر بود .اســم من در رسانهها مایۀ شرمساری میشد .چطور
این شخص میتوانست اینطور دشمن من شود؟
در بحبوحۀ این بحران ،ولید را صدا زدم:
«پسرم ،بدبخت شدم ...کارم تمام است!»
و برایش توضیح دادم که چه اتفاقاتی داشت میافتاد .او جواب داد:
«پدر ،من به شــما هشــدار دادم که اگر در زندگیات به شیطان مجال
بدهی ،چه اتفاقی خواهد افتاد .اما این شــانس آخر توســت .اما حاال اگر
عیسی این مشکل را حل کند ،آیا زندگیات را به او خواهی داد؟»
با ناامیدی فریاد زدم« :البته!»
«اگر او مشــکلت را حل کرد ،آیا مایلی بهخاطر او دوستدخترهایت
را رها کنی و حتی یکی از آنها را نگه نداری؟»
جواب دادم« :حاضرم این کار را بکنم!»
وقتی این معامله را با خدا کردم ،ولید با صدای بلند برای من اینطور
دعا کرد:
«پدر آســمانی ،تو شنیدی پدر من چه گفت .دعا میکنم در نام عیسی
که تو با قلب کســی که برایش دردســر درســت کرده ،صحبت کنی .لطفا ً
کاری کن این شــخص تغییر عقیده بدهد و دســت از تهدیدهایش بردارد.
ای پــدر آســمانی ،دعا میکنم که در چند دقیقــۀ آینده که پدرم با او تماس
خواهد گرفت ،آن زن با مهربانی ،مالیمت و گذشت با او حرف بزند».
همانطور که به او خیره شــده بودم ،شــروع کرد به دعا کردن به زبانی
عجیــب .نمیفهمیــدم او چــه میکرد .فقط مشــتاق بودم کــه هرچیزی را
بپذیرم.
بعــد ،بــا اطمینان به مــن گفت که بروم و با او تمــاس بگیرم .من در
حالی که میلرزیدم ،به سمت تلفن رفتم .سپس ،یک اتفاق غیرمنتظره رخ
داد .آن طرف خط ،با صدای زنی مهربان ،مالیم و باگذشت روبرو شدم.
این مکالمه چند دقیقه بیشتر طول نکشید؛ خطر رفع شد! نمیتوانستم
باور کنم .این فقط میتوانســت یک معجزه باشــد .واقع ًا تحت تاثیر قرار
گرفته بودم.
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در کل ســالهای کاریام ،چیــزی مثــل این ندیده بــودم .باید جای من
میبودیــد تــا آن را درک میکردید .فور ٌا به عهــد خودم وفا کردم و به زانو
درآمدم.
پسرم دستانش را روی سر من گذاشت و از من خواست دعای نجات
را بخوانم .من هم با تمام وجودم دعا کردم .در حالی که اشک میریختم،
قلبم را به عیســی ســپردم و از زندگی گناهآلود خود توبه کردم و آن را کنار
گذاشتم.
من بهعنوان یک گناهکار زانو زده بودم ،اما وقتی بلند شدم ،با خون
عیســی شســته شــده بودم .احســاس کردم موجی از قدرت دارد سرتاسر
وجودم را پر میکند .انگار از یک کابوس خیلی طوالنی بیدار شــده بودم.
احســاس آســودگی بیحــد و حصر ،آرامشــی غیرقابل وصف ،و شــادی
عمیقــیمیکردم -نمیتوانســتم در برابــر آنچه در درونم اتفــاق میافتاد،
مقاومت کنم .در من همه چیز کام ًال متفاوت به نظر میرسید .من بخشیده
شده بودم و این را میدانستم.
ناگهان عیســی برایم بســیار واقعی و ملموس شــد ،و صلیب بسیار
پاک....

از پسرم پرسیدم« :چه اتفاقی دارد برایم میافتد؟»
او جواب داد:
«اکنون تو خلقت جدیدی هســتی .تو حاال در مسیح هستی ،همانطور
که کتابمقدس اعالن میکند:
«پس اگر کســی در مســیح باشــد ،خلقتی تازه اســت .چیزهای کهنه
درگذشت؛ هان همه چیز تازه شده است!» (دوم قرنتیان :۵)۱۷
منظور عیســی همین بــود وقتی فرمود که هیچکس پادشــاهی خدا را
نخواهد دید ،مگر آنکه از نو مولود شود ،مگر آنکه از خدا متولد شود .پدر،
این موضوعی بود که از دو سال پیش سعی میکردم برایت توضیح بدهم،
اما قلبت بسته بود.
پیــش از آنکه ایمان بیاورم ،یکــی از تکیهکالمهای من کلمۀ «احمق»
بود .فکر میکنم از وقتی پسرم مسیحی شده بود ،صدها بار او را «احمق»
صدا زده بودم...
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اما بعد از آن روز که خدا با قلبم صحبت کرد ،و وقتی بلند شــدم ،و
از گرمای روحالقدس پر شــدم و اشکهایم بر گونههایم سرازیر شد ،و از او
پرسیدم:
«کدامیک از بچههایم تولد تازه ندارند؟»
ولید پاسخ داد« :همه بهجز پسر بزرگت ،مروان»
جواب دادم« :چقدر احمق اســت .این خیلی واقعی و حقیقی اســت.
مطمئنا ً این تنها حقیقت است».
آن لحظــه از زندگــیام را هرگز از یاد نخواهم برد .چه خدای رحیمی را
خدمت میکنیم .من به مدت دو ســال ،پســرم را مرتب «احمق» خطاب
میکــردم و از این کار دســت نکشــیدم ،اما یکمرتبه ،لبــۀ تیز کلمۀ احمق
تغییر جهت داد .فهمیدم که لبۀ تیز این کلمه متوجه کسانی است که ایمان
نمیآورند ،کســانی که خودشــان را باهوش و آگاه میدانند ،زیرا آنها ِخرَد
و شــکهای علمــی را در خود پرورش میدهند؛ درســت مثل من که این
شـبهات را برای سالهای طوالنی در خود پرورش میدادم.
ُ

فصل ۸

شروع یک زندگی جدید
از لحظۀ نجات ،تغییرات عمیقی در زندگی من اتفاق افتاد.
خدا قلب سنگی مرا برداشت و قلبی گوشتین و دلسوز به من داد .او
ح خــود را در مــن ریخت و به من آموخت که چطور در راههای او قدم
رو 
بردارم .من کســی بودم که حتی در مراسم مرگ پدرم هم گریه نکرده بودم،
اما حاال میدیدم که اشک شادی و آزادی میریزم.
با قدرت روحالقدس ،داشتم از دورههای پاکی ،آزادی و شفای درون
عبــور میکــردم .تا هفتهها و ماهها از شــادی و خنده پــر بودم .در خانه و
محل کار میخندیدم ،در ماشین با ولید میخندیدم .راننده شگفتزده بود
و البد از خود میپرسید :چه بر سر رئیس آمده؟!
ً
حاال صبحها در مسیر خانه به محل کارَ ،جو کامال عوض شده بود.
دیگر روزنامه نمیخواندیم .قانون ســکوت هم قطع ًا شکســته شد .در
واقع ،ســکوت جای خود را به شــادی و خنده داده بود ...من اغلب غرق
در چیــزی بودم که اســمش را «شــادی مقدس» میگذارم و تا ســاعتها
جلو خندهام را بگیرم .بهخاطر قدرت روحالقدس ،از شــادی
نمیتوانســتم ِ
روی زمیــن میغلتیــدم .گاهی اوقات در دفتــر کارم در بانک ،خود را در
شــرایطی خجالتآور میدیدم .خیلی وقتها مجبور میشــدم چند ساعت
خود را در دفتر کارم محبوس کنم تا بتوانم خندههایم را کنترل کنم!
چند روز بعد از تولد تازهام ،وقتی در خانه تنها بودم ،تعمید روحالقدس
را یافتــم و شــروع کردم بــه صحبت به زبانهــای بیگانه .نمیتوانســتم از
پرستش و ستایش خدا دست بکشم.
قب ًال تنها کسانی که به خانۀ من سر میزدند ،رانندهام ،دوستدخترهایم،
ســگهایم و پســرم ولیــد بودند .امــا اآلن خانهام پــر بــود از ایمانداران و
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دوســتهای پســرم .ما در کنار هــم ،از اوقات فوقالعادۀ دعا ،پرســتش و
مشارکت لذت میبردیم.
دوســت ولید که قبــ ًا مرا ندیده بود ،شــگفتزده بــود از اینکه مردی
را میبینــد کــه با آن شــخصیتی که پســرم از او توصیف کــرده بود ،کام ًال
تفاوت داشت .من در آنجا برای ایمانداران دعا میکردم ،دست بر ایشان
میگذاشتم و نبوت میکردم ،بهطوری که در روحالقدس غرق میشدند.
من ناگهان وارد دنیای تازهای شده بودم .احساسات جدید بهسرعت
در من رشد میکرد .عشق و محبت نسبت به مردم در من بیدار شده
بود ...خدا داشت در من بهشدت و بهسرعت کار میکرد.

قضیۀ آندره:
چند روز بعد از آنکه نجات را دریافت کردم ،بهطور تصادفی شــنیدم
کــه یکی از دوســتدخترهایی که ســالها پیش با او بــودم ،در پاریس ،در
اثر ســرطان در بســتر مرگ افتاده اســت .من برای حدود بیست سال او
را میشــناختم ،اما بهندرت او را میدیدم .وقتی از وضعیت اســفناک او
باخبر شدم ،ضروری دیدم که قبل از آنکه فوت کند ،خبر خوش انجیل را
با او در میان بگذارم.
من کســی بودم که از رفتن به مراســم تدفین پدرم ناراحت نشــدم؛ در
جشن عروسی فرزندانم شرکت نکردم؛ و وقتی پدرم فوت کرد ،حتی یک
قطره اشک هم نریختم .اما حاال فریاد میزدم:
«ولید! آندره دارد میمیرد و خداوند را نمیشناســد .من باید پیش او
بروم ...چطور موعظه میکنی؟ به من یاد بده؟»
پــس ولیــد انجیل را در ســه صفحه برایم خالصه کــرد ،و من با پرواز
صبح زود راهی پاریس شدم .وقتی نوشتۀ ولید را میخواندم ،نمیتوانستم
جلو اشــکهایم را بگیرم .یکی از مهمانــداران هواپیما دائم میآمد و از من
ِ
میپرسید:
«آقا مشکلی پیش آمده؟»
جواب میدادم« :نه ،من خوشحالم».
هرگــز آن پــرواز را فرامــوش نخواهم کرد .هر کلمهای کــه میخواندم،
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برایم مثل یک مکاشــفه بود .کالم خدا برای من زنده شــده بود .من عاشق
کتابمقدس شده بودم و بیشتر از آن ،عاشق عیسی شده بودم.
وقتی به بیمارســتان رســیدم ،دیدم که آندره روی تخت دراز کشــیده؛
چهرۀ او در آن شرایط که موهایش را هم از دست داده بود ،قابل تشخیص
نبود.
به دخترش گفتم:
«مادرت به آسمان خواهد رفت».
اما دختر و نامزدش با حالت مشکوکی به من خندیدند .پس من دست
آندره را گرفتم و دســت دیگرم را روی ســرش گذاشــتم .ســرطان او آنقدر
پیشرفت کرده بود که بینایی و قدرت حرف زدن را از دست داده بود ،اما
میتوانســت کمی بشــنود .پس من دربارۀ عیســی با او صحبت کردم .به
او گفتم که باید عیســی را بهعنوان خداوند و نجاتدهندۀ خود بپذیرد .او
از گذشــتۀ من آ گاه بود و میدانســت که چقدر صادق بودم .بعد از مکثی
کوتاه ،به او گفتم:
«آنــدره ،میدانــم که نمیتوانی حــرف بزنی ،اما میدانــم که میتوانی
بشــنوی .میخواهــم دعای نجات را بلند بخوانــم .چون خودت نمیتوانی
بلنــد دعــا کنی ،من به جای تو دعــا میکنم .اگر با آنچــه میگویم موافق
هستی ،یعنی موافقی که زندگیات را به عیسی تسلیم کنی ،فقط سرت را
بهنشانۀ رضایت تکان بده .باشد؟!»
ســپس ،آنــدره صورتش را به نشــانۀ رضایت بلند کــرد و همانطور که
ســرش را تکان میداد ،اشک از گونههایش سرازیر شد .یک روز بعد ،او
کـــما فرو رفت و طولی نکشید که نزد خداوند شتافت .روز بعد ،وقتی
به ُ
به لندن برگشتم ،خدا مرا به طریقی تازه لمس کرد .حسی فوقالعادهای از
لذت و شادی در قلب داشتم.
این احساس آنقدر شدید بود که فریاد زدم:
«ولید ،این احساس و خوشی فوقالعاده چیست؟»
این احساس غیرقابل وصف تا مدتها در من باقی ماند .فهمیدم که
این نشانهای است از آنچه در آسمان تجربه خواهیم کرد .انگار خدا داشت
به من میگفت« :تمام زندگیات دنبال خوشــی و لذت بودی .حاال نظرت
راجع به این لذت چیست؟!»
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هیــچ لذت بشــری که تا آن زمان در زندگــیام تجربه کرده بودم ،قابل
مقایسه با این نبود!
آندره اولین کسی بود که به او بشارت دادم ،اما قطع ًا آخرین نفر نبود،
زیرا کمکم فهمیدم که خدا داشــت این بانکدار پیر را به یک مبشــر تبدیل
میکرد! من سالهای طوالنی برای مردم کار کردم ،اما از آن لحظه به بعد،
میدانستم که باید برای خدا کار کنم.
خدا از همان اولین مرحلۀ نجاتم از من اســتفاده کرد تا بســیاری را به
ایمان به عیســی مسیح هدایت کنم .تقریب ًا هر روز ،مردم توبه میکردند و
بعد از من دعای نجات را تکرار میکردند ،بهخصوص رانندگان تاکسی.
من ســر عهد خود با خداوند ایســتادم .از آن زمان دیگر با هیچ زنی
رابطــه برقرار نکردم ،گرچــه از زمانی که نجات یافتــم ،تماسهای تلفنی
زیــادی از دخترهــا دریافت میکردم و ایشــان به مالقــات من میآمدند،
همان کســانی که در گذشــته دنبالشــان بــودم ،ولی جواب مثبتــی از آنها
نگرفته بودم.
شــیطان برای آنکه مرا وادار کند تا عهد خود را بشــکنم ،تا آن زمان
آنقدر فعال و مشتاق نبود .یکی از این دخترها به خانۀ من آمد ،برهنه شد
و ســعی کرد مرا وسوســه کند و به اتاق خواب بکشد .من شصت و چهار
ســالم بود و او سی و سه ســاله .من مافوق تصورم وسوسه شدم ،اما خدا
عهدم را به یاد من آورد و من او را عقب زدم و گفتم« :نه»!!!

فصل 9

خلقتی نو
یک ســال پیش از آنکه مســیحی شوم ،مادرزن ولید به انگلستان آمد
تا دخترش را مالقات کند ،یعنی عروسم را.
ولید سالها پیش با دختر او ازدواج کرده بود .خانۀ ولید هم کنار خانۀ
مــن بــود و مادرزن او گاهی برای مدت کوتاهــی در خانۀ آنها میماند؛ با
همۀ این اوصاف ،ما هرگز همدیگر را ندیده بودیم.
عصر یک روز جمعه ،قبل از آنکه دوستدخترم برسد و آخر هفته را
با من بگذراند ،در حالی که شامپاین ،شمع و موسیقی تدارک دیده بودم...
فاجعهای رخ داد!
تا نگاهم به آینۀ بزرگی که در اتاق نشــیمن بود افتاد ،از کوره در رفتم!
رنگی که به موی و ابرویم زده بودم ،برای مدت طوالنی مانده بود و تیرهتر
از حد معمول شده بود.
وحشت کرده بودم .به سمت خانۀ ولید دویدم و محکم در را میکوبیدم
و گفتم:
 «ولید در را باز کن! زود باش در را باز کن!»در باز شــد و مادرزن ولید در را برای من باز کرد .ولید ســریع ما را به
هم معرفی کرد:
«پدر ،ایشان مادر لیلیان هستند».
جواب دادم« :بسیار عالی»؛ و بعد گفتم:
«به هر حال ،خانم آیا میتوانید به من کمک کنید تا ابروهایم را روشن
کنم؟ حتما ً به این کار وارد هســتید .خیلی فوری اســت .هر لحظه ممکن
اســت دوســتدخترم از راه برســد و نباید مرا اینطور ببیند -لطفا ً عجله
کنید!»
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پس پیش از آنکه دوســتدخترم متوجه شــود ،مادرزن ولید فور ًا همه
جا را گشت تا وسایل الزم را پیدا کند و شروع کرد به زدن رنگ بر روی
ابروهایم.
این اولین مالقات ما بود .او بعد از چند روز ،انگلســتان را ترک کرد
و به لبنان بازگشت ،البته با خاطراتی که هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
او یک ســال بعد ،در همان موقع از ســال ،برای بار دوم به انگلستان
آمــد .درســت قبل از آمــدن او ،من نجات پیدا کرده و کام ًال عوض شــده
بودم.
طبــق معمول ،در یکی از جلســات عصرگاهی «روحالقدس» بودم که
شبانی که مرا نمیشناخت ،آمد و به من گفت:
«برادر ،من رؤیایی دیدم که در آن عیسی همین لحظه با شمشیری در
دســت ،در مقابل شــما ایستاده و از شما میپرســد :آیا قبول میکنی این
شمشیر را بگیری؟»
جواب دادم« :بله ،بله ،من با حکمت از آن استفاده خواهم کرد».
ســپس ،شــبان دست راستش را بر سینۀ من قرار داد و در حالی که با
صدای بلند به زبانها صحبت میکرد ،مثل آتشفشان شروع کرد به لرزیدن.
پس ،من در این نبوت شمشــیر را گرفتم و شــبان را در آغوش فشــردم.
همانطــور که همدیگــر را بغل کرده بودیم ،میلرزیدیــم و فریاد میزدیم ،و
نمیدانستیم دقیق ًا چه اتفاقی داشت برایمان میافتاد.
احساسی مهیب ،مقدس و باورنکردنی وجود مرا فراگرفته بود...
خدا از طریق این رؤیا داشــت از من میپرســید که آیا میخواهم کالم
او را به دنیا برسانم؟
خدا گناهان مرا برداشته بود و حاال از من میپرسید که آیا مایل بودم
برای او قدم بردارم؟
 «بله خداوند ،من حاضرم! مرا بفرست!»بعــد از آن تجربۀ عالی ،به طرف خانۀ پســرم دویدم و محکم در خانۀ
او را زدم .درســت مانند یک سال پیش ،همان موقعی که برای اولین بار
مــادرزن او را دیــده بودم -اما این بار ماجرا خیلــی فرق میکرد! او در را
باز کرد .من به سمت اتاق نشیمن ،جایی که ولید ،همسرش و برادرزنش
نشسته بودند دویدم ،و شروع کردم به فریاد زدن؛ گفت:
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«مــن یک شمشــیر دارم! من یک شمشــیر دارم! عیســی به من یک
شمشــیر داد و من قول دادم که با حکمت از آن اســتفاده کنم .توبه کنید!
توبه کنید!»
هیجانزده بودم ،مانند کودکی که یک هدیۀ غیرمنتظره از پدرش گرفته
و میخواهد آن را به تمام دنیا نشان دهد .شروع کردم به موعظه کردن...
«آمین ،به شــما میگویم ،تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید،
هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت( ».متی :۱۸)۳
روز بعد ،مادرزن ولید و برادرزنش زانو زدند و مســیح را به قلبشــان
پذیرفتند .برادرزن ولید که قب ًال مرا ندیده بود ،اما دربارۀ گذشــتهام شــنیده
بود ،به پسرم گفت:
«اگــر شــخصی مثل پدر تو اینطــور حرف میزند ،پــس باید حقیقت
داشته باشد -مخصوصا ً اینکه او صادق و متقاعد به نظر میرسد».
ولید دعا کرده بود و برای نجاتم به خداوند ایمان داشت ،اما او انتظار
چنین اتفاقاتی را نداشت....
یک روز بعد از نجاتم ،او به دوستان خود گفته بود:
«دیگــر برایم فرقی ندارد کــه پدرم زود بمیرد یا نه ،چون میدانم که او
نجات یافته است».
او فکر کرده بود که ماجرا در همینجا تمام میشــود و وقتی بمیرم ،به
پاداشم در آن دنیا خواهم رسید! -اما این فقط شروع ماجرا بود....

فصل ۱۰

از بانک به آموزشگاه کتابمقدس
زندگی در محیط بانک ،رفتهرفته برایم غیر قابل تحمل میشد .ناگهان
متوجــه شــدم که محیــط کاریام بیش از پیش با ایمان جدیدم ناســازگار
اســت .شــیطان تمام تالش خــود را میکرد تا از راههــای مختلف به من
حمله کند.
ســه هفته بعد از ایمان آوردنم ،با هیئت مدیره اختالف شــدیدی پیدا
کــردم ،بهطــوری که آنها شــروع کردند به ضدیت با مــن .این اختالف در
نهایت ،باعث اخراج من و نقض قراردادم شد و کارم به دادگاه کشید.
فقــط ظــرف یک ماه ،همه چیز را از دســت دادم ،شــغل ،دوســتان،
دوستدخترها و درآمدم را.
هورشــام
در ایــن مدت ،پســرم مرا به کلیســای «کینگدوم ِفیت» در
ِ
انگلســتان معرفی کرد .وقتی به خودم آمدم ،دیدم که در ســن  ۶۵سالگی
دانشجوی کالج کتابمقدس شدهام.
خدا داشت این بانکدار مغرور و لجباز را تبدیل میکرد به کسی که از
طریق او میتوانســت جاللش را نمایان ســازد .بعد از زندگی در خانههای
لوکس و هتلهای  ۵ستاره ،خود را در اتاقی ×۲ ۳یافتم.
بــا وجود این ،من در مقایســه با هریــک از خانههــای گرانقیمتی که
داشتم ،در آن خانۀ کوچک احساس رضایت بیشتری میکردم.
از آن ثروت و جایگاهی که افراد بســیاری را زیر دســت خود داشــتم،
خارج شــده بودم و حاال داشــتم در کافهتریای کالــج کتابمقدس خدمت
میکــردم .در آنجا ظرف میشســتم ،انواع وظایــف را انجام میدادم ...و
باید برای این امتیاز ،پول هم میپرداختم!
روزی ،در طول یک کنفرانس یکروزه ،در حال خدمت در آشــپزخانه
بودم و از مهمانانی که از کشورهای بسیاری آمده بودند ،پذیرایی میکردم.
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پسرم که در میان مهمانان بود ،نمیتوانست باور کند که من در آن کافهتریا
برایش غذا آوردم.
بــا این حال ،من با خدمت در کافهتریا خوشــحالتر بودم تا اینکه در
خانهها و هتلهای  ۵ستاره از من پذیرایی شود.
خدا داشت کمکم به من ثابت میکرد که شادی را نمیتوان در سه اصلی
که من زندگیام را روی آنها بنا کرده بودم ،پیدا کرد ،یعنی زن ،زر ،زور.

فصل 11

قضیۀ دادگاه
زمانی که در آموزشگاه کتابمقدس بودم ،ولید انگلستان را ترک کرد
و بهعنوان مبشــر نزد خانوادهاش ،به لبنان برگشت .او بنیانگذار و شبان
کلیسایی شد که امروز در لبنان «شاه شاهان» نام دارد.
به جای آنکه در لندن زندگی کنم تا به پروندۀ دادگاه رسیدگی کنم ،خدا
مرا به آموزشگاه کتابمقدس فرستاد که خارج از شهر و در جایی دور قرار
داشت .من به این سبک زندگی عادت نکرده بودم .خدا میخواست به من
بیاموزد که به او اعتماد کنم.
در طول یک ســالی که در آموزشــگاه کتابمقدس بودم ،خدا در عین
حــال که بر روی شــخصیتم کار میکــرد ،از طریق کالم نبوتــی ،خوابها و
بهخصوص رؤیاها با من سخن میگفت.
حتی یکبار با صدای واضح با من صحبت کرد و مرا با نامم صدا زد.
در این قسمت چند نمونه از رؤیاها و نبوتهایم را بازگو میکنم:
توضیح :در زمینۀ عرصۀ خواب و رؤیا .خدا با انســان به شــکلهای
متفــاوت ســخن میگوید .کتابمقــدس به ما وعده میدهــد که خوابها و
رؤیاها خواهیم دید ،گرچه من بنا بر تجربهای که داشتهام ،میدانم که برخی
افراد رؤیا و خواب میبینند و برخی هم نمیبینند یا کم میبینند .دلیل آن
چیســت؟ نمیدانم! من شخص ًا باور دارم که در مورد خودم ،خدا به شکل
خاصی با من ارتباط برقرار کرد ،شاید بهخاطر دعوت خاصی که داشتم ،و
شاید هم چون مردی لجباز ،اهل استدالل ،بررسی و کنترل بودم.
پرتو
باور من این است که هر خواب ،نبوت یا رؤیا را باید بهدقت در ِ
کالم خــدا محک زد و آزمایش کرد -یعنی از طریق کتابمقدس و مردان
محترم و قابل اطمینان خدا.
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پس اگر رؤیایی با کالم خدا ،و با مردان خدا ،و از طریق تأیید ،محک
زده شد ،اما از این آزمایش سربلند بیرون نیامد ،باید فور ًا آن را رد کرد.
مــا از طریــق نبوت ،رؤیــا و خواب فقط تا حــدی میتوانیم چیزی را
ببینیــم و بفهمیم .عالوه بر این ،شــیطان هم دخالت میکند؛ او میخواهد
مسیحیان را از طریق رؤیاها ،نشانهها و معجزات سردرگم و گمراه کند.
با اینحال ،وجود نبوتها ،خوابها و رؤیاهای ســاختگی ،ثابت میکند
که نوع واقعی آن نیز وجود دارد.
گاه ،تشخیص نوع تقلبی و ساختگی از نوع واقعی ،مستلزم تجربه و
بلوغ روحانی است .ب ه هر حال ،خواب و رؤیایی که از خدا باشد ،برکتی
عظیم است .عوامل مشترک در اکثر رؤیاهای من عبارتند از:
•آنهــا اغلب در خلوت و ســکوت ،یا در حین پرســتش گروهی
اتفاق میافتند.
•وقتی رؤیایی نازل میشــود ،میتوانم آن را ببینم ،چه چشــمانم
بسته باشد و چه باز.
•توصیف دقیق آن به زبان بشری ،کار بسیار دشواری است.
•تقریب ًا در اکثر رؤیاهایم ،ستارههای درخشان ،ابرهای محسوس،
قطرات آب ،پرتوهای نور و جالل خدا ،دیده میشود.
•
خوابها ،رؤیاها و نبوتها:
درخصــوص موضــوع دادگاهم ،دعــا کردم و نزد خدا فریــاد برآوردم،
به پای او افتاده و گریســتم؛ دلم شکســته بود ،چون دوســتان و همکاران
گذشــتهام علیه من بلند شده بودند .ظرف چند ماه ،تولد دوباره یافته بودم
و داشــتم با موضوع دادگاه و آیندهام دست و پنجه نرم میکردم و بهخاطر
آن بیقــرار بودم .اما بعد ،خــدا از طریق نبیای با من صحبت کرد که نه
مرا و میشناخت و نه دربارۀ شرایط من چیزی میدانست:
نوامبر :۱۹۹۶

قدمی شکســت و خطر بزرگی
«زمانــی کــه فکر میکردی کــه در یک ِ
هستی ،من از طریق تو قلعهها را شکستم .فارغ از تمام چالشهایی که با
آن روبرو شــدی ،این من بودم که به تو فیض بخشــیدم تا شرمنده نشوی،
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چون من خداوند ،خدایت هستم .من خود را به تو شناسانیدم .من خدایی
هســتم که مافوق همه چیز اســت .تــو از درون عذاب میکشــیدی و تقال
میکردی و نزد من فریاد میآوردی و میگفتی:
خداونــدا! میخواهــم بــه تو نزدیکتر شــوم ،اما االن با بار ســنگین و
دشواریهای درونم روبرو شدهام.
امــا بــه تو میگویم کــه روزهای آینــدهات بهتر از روزهای گذشــتهات
خواهد بود .من از آیندهات محافظت خواهم کرد.
همچنین به من میگویی:
آه خداونــدا ،من انکار نمیکنم کــه تو مرا بلند کردهای؛ به من عزت و
احترام بخشیدی؛ قلعهها را از طریق من شکستی و دشمنانم را کنار زدی.
اما خداوندم ،یک چیز باقی مانده :من مثل گذشــته انرژی ،هشــیاری و
بینقص بودن در کارم را ندارم و اگر تو مداخله نکنی ،لطمه خواهم دید.
امــا مــن به تو میگویم ،از آنچه بر تو گذشــته ،باخبرم و به تو وعدهای
میدهــم؛ توانــی را که از دســت دادهای ،به تو برمیگردانــم و تو را بهطور
مخصوصــی لمــس خواهم کــرد .گرچه شــیطان تهدیدت میکند تــا تو را
بترساند ،اما در نقشهاش پیروز نخواهد شد.
به من نگاه کن ،من به تو نشــان خواهم داد که دســتم برای دفاع از تو
کار میکند .من داوری عادل هستم .به محبتم اطمینان کن .من بیگناهی
تو را ثابت خواهم کرد ،اما بعد از مدتی».
با گذشــت زمان ،متوجه شــدم که در دادگاه ،مســائل به نفع من پیش
نمیرفت ،چون نتوانسته بودم در دو جلسۀ دادگاه حضور بیابم .در نتیجه،
ســخت مضطرب بودم؛ برای همین ،درخواســتم را نزد خدا بردم؛ تا اینکه
خدا دوباره از طریق یک نبی با من صبحت کرد:
«کامــا ً میدانم که چقــدر بهخاطر تلخیهای کار ســابقت ،در حق تو
بیانصافی شــد .اما به تو میگویم ،گرچه شــیطان تا حدی موفق شــد به
تــو لطمههای زیادی بزند ،اما مــن برایت جبران خواهم کرد و به تو ثابت
خواهم کرد که من خداوند هستم ،من خدای جبران هستم .به تو نشانهای
خواهم داد که همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد ،نه به ضررت».
چنــد روز بعــد از این نبوت ،نامهای از طرف کارمنــد بلندپایۀ بانکی
دریافت کردم که قب ًال در آنجا کار میکردم .در این پاکت ،یک پاکت ُمهر
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و مومشــدۀ دیگری قرار داشت و یک دســت نوشتۀ کوچک به آن ضمیمه
شده بود که میگفت:
«به فکرم رسید که شاید دوست داشته باشی این مدرک را داشته باشی
تا خودت آن را نابود کنی! با آرزوی بهترینها».
ایــن ســند (گرچه «محرمانه و شــخصی» بود) میتوانســت از ســوی
دشــمنانم مورد س وءاستفاده قرار بگیرد ،و اگر به دست دشمنانم میرسید،
میتوانست در دادگاه ،مدرک محکمی علیه من باشد.
دشــمنانم از طرق مختلف در حال بررســی تمام فایلهای من بودند تا
بتوانند اطالعاتی مربوط به این موضوع پیدا کنند.
مدرکــی کــه در این نامۀ ُمهر و مومشــده قرار داشــت ،دلیــل نگرانی
دیوانــهوار مــن در آن برهــه از زندگــیام بود .من ماهها در دعــا بودم و از
خداوند کمک میخواستم تا مرا از دست دشمنانم خالصی دهد.
خدا به من گفته بود که نشانهای به من خواهد داد که ثابت خواهد کرد
او خداوند اســت و همه چیز به نفــع من تغییر خواهد کرد -و او به وعدۀ
خود عمل کرد!
تا نامه را باز کردم ،روی زانوهایم افتادم و خداوند را ستایش و شکر
کردم.
کمی بعد ،خدا از طریق رؤیایی شخصی ،آنچه را که آن نبی گفته بود،
برایم ثابت کرد:
دوشنبه دهم ژوئن ( ۱۹۹۶با مراجعه به حافظهام):

در اتاقم بودم که ناگهان به آســمان پرستاره نگاه کردم .اشعههای نور،
باالی سر من ،آسمان را پر کرده بود و همه جا پخش میشد و میرقصید.
غباری پدیدار شد .این فضا مهیب ،پرقدرت و پر از شادی بود.
در ضمن اینکه این یادداشــت را مینویســم ،خندهای مقدس مرا فرو
میگیرد ،بهطوری که روی زمین میغلتم و نمیتوانم بایســتم .چترهایی از
نــور اتــاق را پر کردهاند و نور خود را بر مــن ریختهاند ،نورهایی از جنس
آرامــش .نمیتوانــم در مقابــل خندۀ مقــدس مقاومت کنــم .در روح خود
شنیدم« :پروندۀ دادگاهت به نفع تو تمام خواهد شد!»
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جلو خندۀ مقــدس را بگیرم.
هنــوز روی زمیــن میغلتــم و نمیتوانــم ِ
فرصت را غنیمت شمردم که از خداوند تشکر کنم:
«ای عیســی ،از تو سپاســگزارم ،چون تو مستقیما ً با من سخن گفتی
که دادگاه به نفع من تمام خواهد شد».
آن شــب ،به مدت دو ســاعت در میان ستارگان ،نور و مه ...و جالل
غلتیدم و خندیدم.
خــدا در همان حال کــه مرا َهرَس میکرد و به من میآموخت که دیگر
بــر پول تکیه نکنم ،اشــتیاقی غیرمنتظره در دل من بــه وجود آورد .او از
من خواست که سود حاصل از قضیۀ دادگاهم را که داشت به نفع من تمام
میشــد ،مانند بذر در کلیسایش بپاشــم .من هم عهد بستم که تمام عواید
آن را به خدا بدهم.
ســرانجام ،خــدا از مــن دفــاع کــرده ،مــرا ســرافراز نمــود و بهطرز
معجزهآســایی حکم دادگاه به نفع من تمام شــد و بهعنوان خسارت ،مبلغ
 ۷۵۰.۰۰۰دالر به من داده شد.
بنابرایــن ،مــن از او اطاعت کردم و آن مبلغــی را که از پیروزیام در
پروندۀ دادگاه به دست آورده بودم ،در راه ملکوت خدا صرف کردم.

فصل ۱۲

یک دوراهی اضطراری
مــن بــه عهــدی که بــا خداونــد بســته بــودم ،وفــا کــردم ،و از همۀ
دوســتدخترهایم دســت کشــیدم .این قول را هم بــه او دادم که «رابطۀ
جنسی خارج از ازدواج هرگز!»
چند ماه از ایمانم گذشت ،و این قرار و مدار تبدیل شد به یک دوراهی
اضطراری؛ پس نزد خداوند فریاد برآوردم و گفتم:
«خدایا ،بر ســر یک دوراهی قرار گرفتهام .من به عهدم وفا کردم ،اما
این برای من خیلی سخت است .من  ۶۵سال دارم ،اما با اینحال ،پر از
انرژی و خواستههای جسمانی هستم .این تقصیر من نیست ،چون تو مرا
اینگونه آفریدی .پس برایم راه حلی پیدا کن .این مسئولیت توست ،چون
دیگر نمیتوانم تحمل کنم!
پس برایم راه حلی پیدا کن!
پس فورا ً برایم یک همســر پیدا کن .آن زن زیبا و جوان را میخواهم
که متعلق به گذشــتهام اســت ».پس به خداوند گفتم که چه میخواستم ،و
دعا کردم .اما هیچ پاسخی از او نشنیدم.
پس به خداوند گفتم:
«میدانم ،او ایماندار نیســت .اما خداوندا ،از من استفاده کن تا او را
به ایمان به تو هدایت کنم و بعد با او ازدواج خواهم کرد .در این صورت،
مشکل هر ِدو ما حل خواهد شد!»
بارها و بارها دعا کردم ،اما جوابی نشــنیدم .ســپس دوباره مســئلت
خود را نزد خداوند بردم:
«درک میکنــم .هیــچ اطمینانــی وجود ندارد که او ایماندار شــود .اما
خداوندا ،آن یکی چطور؟ او از آموزشــگاه کتابمقدس اســت .او یکی از
دختران توســت و شفاعتکننده هم هست و میتواند در زمینۀ خدمتی هم
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که میکنم ،بســیار مفید باشــد .او در حین موعظۀ من ،به شفاعت خواهد
پرداخت .ما بهعنوان یک گروه ،با یکدیگر تو را خدمت خواهیم کرد و این
چه شهادتی خواهد شد! پس او را بهعنوان همسر به من بده .درست است
که ســن او از دختر قبلی بیشــتر است ،اما برایم مهم نیست .با اینکه ۳۷
ساله است ،من او را قبول خواهم کرد».
بارها به دعای خود ادامه دادم ،اما هیچ صدایی نشنیدم.
آنگاه به خداوند گفتم:
« از سکوتت میفهمم که از من میخواهی شجاع و دلیر باشم .از من
میخواهی که یک قدم دلیرانه در ایمان بردارم .بسیار خوب!»
آن شــب بهخاطر فکر کردن به شــادی و هیجانی که روز بعد منتظرم
بود ،نمیتوانستم بخوابم .پس روز بعد پیش او رفتم و گفتم:
«خداوند به من گفت که شما قرار است همسر من بشوی»...
او با بهت و حیرت ،چشمان درشت و آبیاش را باز کرد و گفت:
«ژرژ ،خداوند به من گفته که چه کســی قرار اســت شوهر من بشود ،و
او تو نیستی!»
آن روز ،غرور و عزت نفســم سخت خـُــرد شد ،چون در گذشته کسی
به من «نه» نگفته بود.
یک روز نزد خداوند شکایت کردم و گفتم:
«خداوندا ،دیگر نمیتوانم تحمل کنم! پس میخواهم االن کتابمقدس
را باز کنم ،و تو از کالمت با من ســخن بگویی .تو چه کســی را میخواهی
بهعنوان همسر به من بدهی؟»1
آرام کتابمقدس را باز کردم و انگشتم مستقیم بر روی مال کی ۲:۱۴
رفت که میفرماید:
«خداونــد در میــان تــو و همســر ایام جوانیات شــاهد بوده اســت،
همســر
همســری کــه تو بــه وی خیانت ورزیــدهای ،با آنکه او همدم تو و
ِ
همپیمان توست».
ســپس ،در قلبم صدای خدا را شــنیدم که با اقتدار پدرانه با من سخن
گفت:
 .1اکنون میدانم که نباید انتظار داشته باشیم که خداوند از این طریق صحبت کند .اما آن زمان
من در ایمان کودک بودم و خدا استثن ًا بر اساس دانش اندکی که داشتم ،با من ارتباط برقرار کرد.
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«به همسر ایام جوانیات برگرد ،مادر چهار فرزندت که  ۳۱سال پیش
او را ترک کردی و از او طالق گرفتی».
مــن فریــاد زدم« :چــه؟! نه ،نه ،نه! این تو نیســتی خداونــدا ،این تو
نیستی خداوندا».
من بر آن فکر نهیب زدم و کتابمقدس را بستم.
پــس به هر طریق ممکــن ،درهایی را یکی پس از دیگری کوبیدم ،اما
همۀ درها به رویم بسته بود ،بهغیر از یکی.
در آخر ،دیگر نتوانستم با خداوند مخالف کنم ۳۱ .سال بعد از جدایی
و طالق ،با همسر دوران جوانیام و مادر فرزندانم ازدواج کردم.
خداونــد مــن و همســرم را در  31مارس  1999در دفترخانۀ رســمی
انگلستان دوباره به هم پیوند داد .بهدنبال آن ،مراسم برکت ازدواج ما در
کلیسای «کینگدوم ِفیت» ،در هورشام انگلستان ،انجام شد.
خدا خانواده و اکثر فرزندانم و خانوادۀ ایشــان را به من برگرداند؛ آنها
در حال حاضر در لبنان خداوند را خدمت میکنند.
دخترم ،زینا ،در مراســم ازدواج ما شــرکت کرد و بهاصطالح« ،ندیمۀ
عروس» بود .من در مراسم ازدواج او شرکت نکرده بودم ،اما او با شادی
فراوان ،در مراسم من شرکت کرد.
خدا آن دوراهی اضطراری را به رهایی و نجات باشــکوه این خانواده
تبدیل کرد تا نام او جالل پیدا کند و بسیاری از مردم برکت یابند.

فصل 13

دعوت من
خــدا بارهــا از طریــق رؤیا و روشــهای مختلف دیگر بــا من صحبت
کــرد و فرمود کــه او در وهلۀ اول ،مرا برای خدمت در خاورمیانه و جهان
نفـ ِس من از این ایده خشنود نبود.
عربزبان فراخوانده است .اما ْ
نبوت زیر به بهترین شکل ،این شرایط را خالصه میکند:

سوم دسامبر :۱۹۹۶

«پسرم ،من به تو میگویم که از تو خشنودم .تو شادی قلب من هستی
و من باید این را به تو بگویم ،پســرم .مانند یک کودک باش و همانطور
بمــان .تو جنگجویی مقتدر خواهی شــد ،اما بایــد مانند یک کودک ادامه
بدهــی .این مانند دو روی یک ســکه اســت .برای داشــتن یکــی از این
خصوصیــات ،باید هردو را داشــته باشــی .مانند یک کــودک بمان ،بیا و
روی پای من بنشــین ،بیا و ســرت را روی سینهام بگذار .بهسوی محبت
مــن بیــا .بیا گاهی روی پای من بنشــین ،مثل یک کــودک بیا .وقتی به
نزد من میآیی ،من تو را ابزار قدرتمند دســتم میســازم و حقیقتا ً از تو در
میان برادرانت استفاده خواهم کرد ،و همینطور در کشورهایی که در پنجرۀ
/۴۰ ۱۰قرار دارند .اما باید همچون کودک بیایی و باید رشد کنی ،باید به
من وقت بدهی تا تو را به جنگجویی قدرتمند مبدّل ســازم .پســرم ،من از
تو خشنودم و میخواهم به تو بگویم که در اهداف و نقشههایم برای تو ،در
راه درســتی هستی .به راهی که میروی ادامه بده .تو اهداف و نقشههایی
را کــه برایــت دارم ،انجام خواهی داد ،کارهایــی را که بهطور خاص برای
تو آماده کردم».
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یکــی از روشــنترین رؤیاهایی که دیدم ،زمانی بــود که در لبنان بودم؛
مسیحیان پر از روحالقدس برای پیکنیک و
در آن روز ،چند صد نفر از
ِ
ً
جلســۀ مشــترک با یکدیگر جمع شــده بودند .من معموال این رؤیاها را در
انگلســتان داشــتم ،اما اآلن آنها را در لبنان میدیدم -و هیچوقت تا این
حــد واضح نبود .من در آنجا بــا باقیماندگان ایمانداران پر از روحالقدس
لبنانی بهسر میبردم.
همانطور که ســتایش و پرستش در جریان بود و حضور خدا آن جلسه
را پــر میکــرد ،با چشــمانی باز همان ابرهــا و آبها را دیــدم ،اما این بار
میلیونهــا درخت دیده میشــد .ناگهــان ،درختها به نور تبدیل شــده ،فور ًا
مانند ســتارهها در تمام آسمان پخش شدند و بعد شروع کردند به باریدن
در همۀ مناطق.
من آن زمان میدانســتم و اکنون هم مطمئن هســتم که این رؤیاها در
مورد خاورمیانه هستند.
جای هیچگونه شــکی نیســت که بیداری در منطقۀ خاورمیانه و دنیای
عرب در حال وقوع اســت .جمعیت کثیری از مردم در این بخش از دنیا
نجات خواهند یافت و خدا جنگجویان قدرتمندی را از لبنان بلند خواهد
کرد و ایشان در تمام این منطقه به سفر خواهند پرداخت (سیصد میلیون
نفر در این منطقه ،هرگز خبر خوش انجیل را نشنیدهاند).
من به پاهای خداوند افتادم و گریستم:

چند سال بعد از اینکه از آموزشگاه کتابمقدس فارغالتحصیل شدم،
و بعــد از چالشهایــی که در طی آن ســالها در لبنان داشــتم ،این رؤیا را
دیــدم .مــن در آپارتمان خــود ،در پاریس بودم و به پاهــای خدا افتادم و
میگریســتم .داشتم دربارۀ زمان ســختی که بر من میگذشت ،بدون اینکه
ثمرۀ قابل توجهی ببینم ،نزد او فریاد برمیآوردم و ناله میکردم و رؤیاها،
وعدهها و اهدافی را که او برای من داشت ،به او یادآوری میکردم .گفتم:
«خداوندا! آنقدر روی زانوهایم خواهم ماند و به پای تو خواهم گریست
تــا معنــی ایــن رؤیاهای روزانــهای را که به مــن میدهی ،بر من آشــکار
سازی».
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من همچنان به پاهای خداوند افتاده بودم و میگریســتم ،و از شنیدن
صدای او ناامید شده بودم...
در آن هنگام ،رؤیای همیشــگیام را دیدم :ســتارگان ،مه (ابر سفید)،
نم باران که از دفعات قبل قویتر بود؛ آنگاه خدا با قلب من سخن گفت
و فرمود:
«ستارگانی که میبینی ،جانهایی هستند که از طریق تو نجات خواهند
یافت .مه ،روح من است که با تو خواهد بود .نم باران ،نشاندهندۀ تطهیر
است ،زیرا من تو را پاک خواهم ساخت».
همــان روز ،رؤیاهــای دیگــری هم دیدم کــه مرا بســیار دلگرم کرد و
نیرویی تازه به من بخشید.

فصل 14

ماجراجویی با عیسی
مــن پر از آتش و غیرت ،از آموزشــگاه کتابمقــدس فارغالتحصیل
شــدم .تا پیش از ترک آموزشــگاه ،هرگز متوجه نشــده بودم که خدا چقدر
روی من کار کرده و مرا عوض کرده اســت .او مرا برای خدمت در لبنان
خوانــده بــود و من این را میدانســتم .اما برای رســیدگی و رفع و رجوع
زندگی گذشــتهام ،مجبور بودم موقت ًا بین اروپا ،نیویورک و لبنان در ســفر
باشــم (مث ًال فروختن خانهام در انگلســتان) ،پیش از آنکه بتوانم در لبنان
ساکن شوم.
در طول آن مدت بود که یاد گرفتم در معجزه زندگی کنم ،یعنی آنچه را
که آموخته بودم ،بهکار ببندم .هر بار که به ســفر میرفتم ،مردم را بهســوی
خداوند هدایت میکردم .بهندرت اتفاق میافتاد که روزی حداقل یک نفر
را به طرف عیسی نیاورم .مسح بشارت بهوضوح در من بود.
در اینجا به ذکر چند ماجرا میپردازم:
یک کشیش بلندپایۀ انگلیسی ،مسیح را میپذیرد:

زمانــی کــه در خانــهام ،در محلــۀ توییکنهام ،در لندن بودم و ســعی
میکردم آن را بفروشــم و اثاثیۀ خــود را خارج کنم ،هر روز افراد مختلفی
میآمدنــد و میرفتند ،بهخصوص مشــاورین امال ک و خریداران احتمالی
خانه.
یکــی از آن خریداران ،یک کشــیش بلندپایه بــود .همانطور که با هم
درمورد خانه صحبت میکردیم ،خودش را به من معرفی کرد و گفت:
«من کشیش فالنی هستم ،استاد بنیاد سلطنتی «سنت کاترین» که در
ســال  ۱۱۸۴تأسیس شد .من  ۳۰سال سابقۀ خدمت دارم و مستقیما ً به
مادر انگلستان ،گزارش میدهم»...
رئیسم ،ملکۀ ِ
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جواب دادم« :نه ،رئیس شــما ملکۀ مادر نیست ...رئیس شما عیسی
است!»
وقتی متوجه شــدم تولد تازه ندارد ،او را با بحثی به چالش کشــاندم.
گفتم:
«شــما به مدت  ۳۰ســال کشــیش بودهاید و من ایمانداری یک ساله
هســتم .بیایید تا در یک اتاق به صحبت بنشــینیم و تا یکی از ما دیگری
را قانع نکند که کدامیک در راستی گام برمیدارد ،از اتاق خارج نشویم».
بنابرایــن ،بعــد از یک گفتگوی طوالنی ،من این کشــیش را به جایی
رســاندم که دعای نجات را خواند .او دســتان خود را بهســوی آسمان باال
برد و عیسی را ستایش کرد! من دستم را روی سر او گذاشتم و دعا کردم.
بعــد از نجــات او ،مذاکرات خود را در خصوص فروش خانه ادامه دادیم.
او اول به من پیشنهاد  ۴۴۰.۰۰۰پوند را داد ،اما من رد کردم و گفتم:
«نه! خداوند گفته  ۴۶۰.۰۰۰پوند».
بعــد از آن روز ،او از طریــق مشــاور امــا ک با من تمــاس گرفت و
پیشنهاد  ۴۵۰.۰۰۰پوند را داد و من به مشاور امال ک گفتم« :نه ،خداوند
گفته  ۴۶۰.۰۰۰پوند».
در آخر ،او به من پیشنهاد  ۴۶۰.۰۰۰پوند را داد و من قبول کردم.
عصر آن روز ،خداوند به من رؤیایی فوقالعاده نشــان داد و من روی
زمین غلتیدم و میخندیدم و میدانستم خدا از من خشنود است.
یک خانوادۀ لبنانی مسیح را پذیرفتند:

کمی بعد از مالقاتم با آن کشیش ،دو شخص لبنانی آمدند و در منزل
مــرا زدند .آنها عالمت «فروش رفت» را دیده بودند ،اما هنوز مایل بودند
خانۀ مرا بخرند.
ژرژ و هونیــن از هر حقۀ لبنانی اســتفاده کردنــد (که من قبل از نجاتم
در آنهــا حرفــهای بودم!) تا مــرا ترغیب کنند که زیر قولم با آن «کشــیش
انگلیســی و خارجی» بزنم و خانه را به هموطنان لبنانیام بفروشــم! آنها
قیمــت باالتری پیشــنهاد دادند و به من گفتند که میتوانم حق کمیســیون
مشــاورین امــا ک را هم نگــه دارم ...و با این کار ،میهندوســتی خود را
نشان دهم!
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اما هر بار پاســخ میدادم و میگفتم« :نه ،من ســر قولم با او هستم و
عیســی به من یاد داده که ”بلی شــما بلی و نه شما نه باشد“ .پس نه! من
از حرفم برنمیگردم».
و دربارۀ مسیح با آنها صحبت کردم.
وقتی ژرژ داشت خانه را ترک میکرد ،دستم را گرفت ،بوسید و گفت:
«من تو را باور دارم!»
فور ًا او را توبیخ کرده ،گفتم:
«خجالت بکش! من کســی نیســتم و هیچوقت دســت هیچ مردی را
نبوس!»
جواب داد« :منظورم این است که من به خدایی که به او ایمان داری،
ایمان دارم».
ژرژ و هونین زندگی خود را به مســیح دادند و ما دوستان خوبی برای
یکدیگر شــدیم .ایشــان مرتب به من سر میزدند و هر بار کسی را با خود
میآوردنــد که میخواســت مســیح را به قلبــش بپذیرد .یــک روز آنها با
عضوی از خانواده ،به نام زینا و دو کودک چهار و پنج ساله به مالقات من
آمدند .آنها از من درخواســت کردند که قهوۀ مخصوصم را برایشان درست
کنم .اما جواب دادم:
«نه! اول نجات و بعد قهوه ،به مناسبت جشن نجات».
بنابراین ،خبر خوش دربارۀ عیسی را برای زینا موعظه کردم و او بعد
از چند دقیقۀ کوتاه ،دعای نجات را بعد از من تکرار کرد.
بعد ،رو به دختر و پسر کوچک کردم و از آنها پرسیدم که آیا میخواهند
مســیح را به قلب خود بپذیرند؟ اما ایشان خشکشان زده بود و با لبهایی
بسته ،سکوت کرده بودند.
به روی زانوهایم افتادم و دعا کردم و گفتم:
«خداوند عزیز! این فرزندان زیبا ،فرزندان مبارک تو هســتند ،آنها را
در نام عیسی لمس کن».
آنــگاه ،روحالقدس کلمهای بر زبان من آورد و شــنیدم که دارم به آنها
میگویم« :کیک» .پس به آشپزخانه رفتم تا بهدنبال مقداری کیک بگردم.
فکر میکنید چه کسی دنبال من آمد؟ آن دختر بچه! پس از او پرسیدم:
«آیا میخواهی عیسی را به قلب خود بپذیری؟»
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جــواب داد« :بله» .او بعد از مــن دعای نجات را تکرار کرد و بعد به
او یک تکه کیک دادم.
وقتی پسربچه به آشپزخانه آمد ،دقیق ًا همان اتفاق افتاد.
در حالی که با شــادی داشــتم قهوه را به مناســبت این جش درســت
میکــردم ،صــدای موســیقی فوقالعادهای را شــنیدم که از اتاق نشــیمن
میآمد .این چه میتوانست باشد؟ تنها آلت موسیقیای که در خانه داشتم،
یــک پیانوی قدیمی بود که ولید پیش از نجاتش ،به قیمت فقط  ۹۰پوند
خریده بود و آن را به قیمت  ۲۰۰پوند به من فروخته بود (از پدر خودش
ســود گرفت!) .به ســمت اتاق نشیمن رفتم .من و والدین آن دو کودک در
کمال شــگفتی و حیــرت ،معجزهای را دیدیم :آن دو کودک داشــتند پیانو
مینواختند.
من تاکنون چنین موسیقی پرشکوهی نشنیده بودم .موسیقی ،آسمانی
بود و آن روز ،جالل خدا اتاق نشیمن را پر کرده بود.
ظرف دو هفته و از طریق آن خانواده ،حدود  ۲۲نفر نجات را دریافت
کردند و من هنوز آن پیانوی قدیمی را به یادگار نگه داشــتهام .نوههایم از
نواختن آن لذت میبرند .پس میارزید که برای این پیانو  ۲۰۰پوند بدهم!
یک گدا و یک وکیل فرانسوی عیسی را پذیرفتند

روز آخــری کــه در پاریس بودم ،قبل از آنکه به لبنان ســفر کنم ،طبق
روال معمول رفتم تا روزنامه و بستنی بخرم .از خیابان پایین میآمدم که
یــک گدای بیخانمان توجهم را جلب کرد .او مانند هر گدای دیگری روی
زمین نشسته بود ،با این تفاوت که پایش خونریزی داشت و بیش از یک
گدای عادی ،افسرده و بدبخت به نظر میرسید.
پس برگشــتم و کنار او روی زمین نشســتم .در همــان حال که گدایی
میکرد ،از او پرسیدم:
«مشکل چیست؟ چرا اینقدر ناراحتی؟»«ناراحت! فقط اگر دستم بهش میرسید ،اون گدای*****!»«چرا؟ او چه بالیی سرت آورده؟»«او دیروز آمد و وانمود کرد که دوست من است و کنار من نشست.بعد ،دید که پایم مشکل دارد .بهخاطر همین از فرصت استفاده کرد و پولی
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را که تمام روز جمع کرده بودم ،برداشت و فرار کرد .من آنجا نشسته بودم
و نمیتوانستم دنبال او بدوم»...
در این لحظه ،گدا فقط یک هدف در زندگیاش داشت ،اینکه دستش
به مجرم برســد و از او انتقام بگیرد .پس شروع کردم به صحبت کردن با
او دربارۀ محبت خدا و بخشش دیگران.
گفتم« :تو محبوب هستی ،عیسی تو را دوست دارد».
در پایان مکالمه ،او با صدای بلند آن گدای خطاکار را بخشــید و با
اشــک ،دعــای نجات را بعد از من تکرار کــرد و زندگیاش را به خداوند
تســلیم کرد .بعد ،با وجود اینکه لباســهایش و دهانش بو میداد و پایش
زخمی بود ،همدیگر را به گرمی در آغوش گرفتیم.
احساسی که داشتم غیرقابل توصیف بود ،انگار عیسی محبت خاصی
به گدایان دارد.
همانطور که داشتم محل را ترک میکردم ،روحالقدس در گوشم زمزمه
کرد:
«آیا چیزی را فراموش نکردهای؟»
جواب دادم« :چرا خداوندا».
به ســمت او برگشــتم ،و جیبهایم را خالی کردم و هرچه پول داشتم،
به او دادم ،که بیشتر از آن مبلغی بود که او روز قبل از دست داده بود.
موقــع رفتن ،دوباره او را در آغــوش گرفتم .اما روحالقدس دوباره در
گوش من زمزمه کرد و فرمود:
«هنوز یک کار هست که باید انجام بدهی».
جواب دادم« :بله خداوندا».
روحالقدس از من خواست که برای آن گدا یک کتابمقدس بخرم .اما
چــون هیچ پولی برایــم باقی نمانده بود ،به بانک رفتم تا مقداری پول نقد
بگیرم .بعد یک کتابفروشی پیدا کردم تا کتابمقدس بخرم.
همانطور که به ســمت دخل رفتم تا پول کتاب را پرداخت کنم ،مردی
خوشپوش که پشــت ســر من بود ،از صف خارج شد و از من جلو زد .او
با احساس تقصیر ،برگشت و به من گفت:
«شــرمندهام ،اما خیلی عجله دارم» ،و ســپس به پرداخت وجه ادامه
داد.
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جواب دادم:
«اصال ً نگران نباشــید؛ ســر فرصت کارتان را انجام بدهید ،من اصال ً
مشکلی ندارم».
او دوباره برگشــت و با حالت ســوالی که در چهرهاش مشخص بود ،به
من گفت:
«ایــن چطور ممکن اســت؟ نمیدانســتم هنــوز افرادی مثل شــما در
پاریس هستند!»
پرسیدم« :آیا میخواهید رازم را بدانید؟»
جواب داد« :بله ،میخواهم».
به او گفتم« :پس خریدتان را تمام کنید و بیرون منتظر من بمانید».
ناگهان دیدم که او دیگر عجلهای نشان نمیداد .ما با هم قهوه خوردیم و
زمان طوالنیای را با هم سپری کردیم و بعد او مرا به خانهاش دعوت کرد.
متوجه شدم که او وکیل برجسته و ثروتمندی است که دوران بازنشستگی
خود را میگذراند .ما خیلی زود با هم دوست شدیم و بعد ًا او دعای نجات
را خواند .برای خدا فرقی ندارد که ثروتمند باشی یا فقیر ،مشهور باشی یا
طردشده؛ همه به عیسی نیاز دارند .من زمان زیادی را با آن وکیل صرف
کردم ،بهطوری که آن مرد فقیر جای همیشــگی خود را ترک کرده بود .اما
برنامهای ترتیب دادم که در ســفر بعدیام ،او را پیدا کنم .او هنوز دربارۀ
خداونــد هیجانزده بود و باالخره کتابمقدس را به او دادم .خدمت کردن
خدا بسیار هیجانانگیز است!
آن مسح کجا رفت؟

هدایت کردن مردم بهســوی مســیح ،جزو کارهای پرشــور و روزانهام
شــده بود .بشــارت به رانندگان تاکســی مورد توجه و عالقــۀ من بود .در
انگلســتان بسیار سخت میتوان با رانندگان تاکســی ارتباط برقرار کرد.
یک شیشــه ،مسافرین را از راننده جدا میکند و فاصلۀ نسبت ًا زیادی بین
صندلــی مســافر (که به طرف راننده اســت) و صندلی راننــده قرار دارد.
کسی که میخواهد با راننده صحبت کند ،الزم است روی صندلیای که به
او نزدیک اســت بنشــیند ،به جلو خم شود و از او بخواهد پنجرهای را که
ایشان را از هم جدا میکند ،باز کند.
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این کار آســانی نیســت .اما بســیاری از رانندگان ،در پایان مســیر،
ســمت چپ توقف میکردند .برمیگشتند ،به ســمت من میآمدند و کنار
من مینشســتند و دعای توبه را بعد از من تکرار میکردند و زندگیشــان
را به عیسی تسلیم میکردند.
بهدالیلی احساس میکنم که مسح خاصی برای رانندگان تاکسی دارم.
به یاد دارم که بعد از مدت طوالنیای که ســاکن لبنان شــده بودم ،سفری
به انگلستان کردم؛ تاکسی گرفته بودم و با راننده شروع به صحبت کردم.
ناگهان روحالقدس به من یک کالم علم برای او داد و من گفتم:
«مــن از لبنــان آمــدهام تا بگویم که عیســی تــو را دوســت دارد و او
میخواهد که برگردی».
چند دقیقه بعد ،در پایان مســیر ،راننده که نامش ِفردی بود ،ماشــین
را در کنار خیابان پارک کرد؛ او آمد و با چشــمانی پر از شــک کنار من
نشســت و زندگیاش را به مســیح داد .کمی بعد ،در ســفر دیگری که به
انگلیس داشــتم ،با ِفردی تماس گرفتم تا مرا به فرودگاه برســاند ،چون او
دیگر شاگرد من شده بود.
در راه فرودگاه به من گفت:
«ژرژ ،ســالها پیش ،من خدا را دوست داشتم و در حال تحصیل بودم
که کشــیش شوم .اما بعد ،ناگهان پدرم فوت کرد و بهدنبال او خواهرم را
هم از دســت دادم .نســبت به خدا خیلی ناراحت و تلخ شده بودم و به او
گفتم” :خدایا ،تو برای من وجود نداری .دیگر نمیخواهم با تو کاری داشته
باشــم “.ســالهای زیادی از آن زمان میگذرد .اما دو هفته قبل از آنکه تو
را مالقات کنم ،در شرایط سختی قرار گرفته بودم .پس این دعا را کردم:
”خداونــدا ،اگــر وجود داری و اگر میخواهی به طــرف تو برگردم ،به من
ثابت کن!“ و خدا آن را به من ثابت کرد ،همان روزی که تو را برای اولین
بار دیدم و به من گفتی” :من از لبنان آمدهام تا به تو بگویم عیســی تو را
دوست دارد و از تو میخواهد برگردی»“.
با اینکه میدانستم که مبشر هستم ،یک روز غرور وجود مرا فراگرفت
و الزم بود خدا درسی به من بدهد .داشتم برای یک راننده تاکسی موعظه
میکردم و دوست مسیحیام کنار من نشسته بود.
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به خودم مغرور شــده بودم و وقتی راننده تقریبا ً آماده بود تا مســیح را
بپذیرد ،به شخصی که کنارم نشسته بود رو کرده و گفتم« :تمامش کن».
لحظــهای که ایــن جمله را گفتــم ،فضای روحانی کام ًال عوض شــد و
راننده عالقۀ خود را از دســت داد .برای دو هفته خشــک و بیروح شــده
بودم ...نمیتوانســتم کســی را به طرف مســیح هدایت کنم .مســح از من
گرفته شده بود .نمیتوانستم کلمات درست را پیدا کنم .وحشتناک بود .از
خداوند دلیلش را پرســیدم و روحالقــدس فور ًا آن روز را به یادم انداخت
که با اظهار نظر نفسانیام ،او را محزون ساخته بودم .پس روی زانوهایم
رفتم و گریستم و از غرور و خودستاییام توبه کردم .آنگاه ،مسح برگشت.
از آن موقع به بعد ،خیلی مراقب هستم که روحالقدس را محزون نسازم،
چــون بدون او من هیچــم .من حاضرم همه جا بروم ،تا در هر جا و با هر
کس درمورد عیسی صحبت کنم.
در طول آن مدت ،خدا داشــت مرا آموزش و تعلیم میداد؛ نه فقط از
طریق خوابها ،رؤیاها و بشارت ،بلکه از طریق آزادی و شفا.
بســیاری از مردم که ارواح خبیث داشتند ،با عالئم و نشانههای قوی
آزاد میشــدند ،یعنی وقتی دســتم را روی ایشــان میگذاشــتم و استفراغ
میکردند.
خنجر نامرئی

یک بار ،در یک کلیسای آفریقایی داشتم دربارۀ جنگ روحانی موعظه
میکردم و قدرت خدا بسیار شدید حس میشد.
در میــان کســانی که به جلــو میآمدند ،جادوگری بود که داشــت گریه
میکرد .درســت بعد از تمام شدن خدمت ،او با اعترافی وحشتناک رفت
تا شبان را در دفترش ببیند:
«وقتــی ژرژ صدا زد که به محراب بیاییم ،بهوضوح شــنیدم که خدا به
من میگوید:
”اگــر االن توبــه نکنــی و زندگیات را به من ندهــی ،همینجا خواهی
مرد“
پس به ســمت محراب رفتم ،از اعمال گناهآلودم توبه کردم و زندگیام
را به عیسی دادم».
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ناگهان ،آن مرد لباسهایش را درآورد و شبان شوکه شده بود که مردی
برهنــه را در دفترش میبیند .اما قبــل از آنکه بتواند کاری بکند ،جادوگر
برهنه دستش را درون بدنش فرو برد و خنجری را از شکمش بیرون آورد،
بدون هیچ نشانهای از خونریزی! و آن را به شبان داد و گفت:
«من با این خنجر مردم زیادی را کشتهام»...
چند سال بعد

در حــال نوشــتن این کتاب بودم که تصمیــم گرفتم عکس خنجر را در
آن چاپ کنم.
از آنجا که تصویر آن با دوربین دســتی «ویدئو  »۸فیلمبرداری بود ،به
اســتودیوی خاصی در پاریس مراجعه کــردم تا از نوار ضبط ،چند عکس
از خنجر تهیه کنم.
جروم ،مســئول استودیو ،دســتگاههای مختلف خود را تنظیم و آماده
کرد و صفحۀ خود را بر روی عکس خنجر ثابت نگه داشت.
همه چیز خوب به نظر میرسید ،اما وقتی تکمۀ مربوطه را فشار داد،
هیچ اتفاقی نیفتاد .چیزی چاپ نشد ...هیچ چیز ظاهر نشد! او دوباره و
دوباره امتحان کرد ،اما باز اتفاقی نیفتاد...
جروم تعجب کرده بود و گفت:
«این غیرممکن اســت ،این اتفاق تا به حال نیفتاده ،تمام دســتگاهها
خوب کار میکند».
جواب دادم« :متحیر نشو .این یک موضوع روحانی است».
«آیــا این خنجر و نوشــتۀ عجیب روی آن را میبینی؟ این وســیلهای
شیطانی است ».بعد داستان خنجر را برایش تعریف کردم.
«نگاه کن! شیطان میخواهد مانع ایجاد کند تا نتوانم تصویر خنجر را
بهعنوان شــهادتی از جالل خدا در کتابم چاپ کنم .حاال میخواهم در نام
خداوندگارمان ،عیســی مســیح ،دعا کنم و همه چیــز خوب پیش خواهد
رفت .آیا به این موضوع ایمان داری؟»
او پاسخ داد« :نه ،به وجود خدا معتقد نیستم».
پس به پاسخ او اعتنایی نکردم و دستانم را روی دستگاهها گذاشتم و در
نام عیسی به شیطان نهیب زدم .اما در کمال حیرت ،باز هیچ اتفاقی نیفتاد.
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پس جروم شــروع کرد به تعویض دوربینها و دستگاهها ،ولی بیفایده
بود.
او از اینکــه دســتگاههایش کار نمیکردنــد ،متحیــر بــود و من از او
متحیرتــر! چــون هیچیک از دعاهایم اثر نمیکرد .او دوباره دســتگاهها را
عوض کرد و من دوباره دعا کردم ،اما باز تأثیری نداشت.
همانطور که داشتم دعا میکردم ،توجهم به برنامۀ مستهجنی جلب شد
کــه در تلویزیونی مجزا در حال پخش بود .فور ًا از فرصت اســتفاده کردم،
رو به جروم کرده ،گفتم:
«خوب به من گوش بده ،این یک جنگ روحانی است و تو با عوض
کردن دســتگاهها ،هرگز نمیتوانی مشــکل را حل کنــی .فقط قدرت خدا
میتواند آن را در هم بشــکند .اما خدا در فضایی که گناه و فســاد در آن
هســت ،نمیتوانــد عمل کند .تلویزیــون را خاموش کن و فــورا ً همه چیز
درست پیش خواهد رفت».
جروم تلویزیون را خاموش کرد و فورا دستگاهها شروع به کار کردند،
و باالخره عکسها ظاهر شــد .در نتیجه ،شــیطان شکست خورد ،عیسی
جالل یافت و جروم که بیخدا بود ،همانجا زندگیاش را به عیسی داد.
مخالفتی غیرمنتظره

من در طول روز برای خداوندم کار میکنم ،اما در طول شــب ،او در
من کار میکند.
از همــان روز اولی کــه نجات را دریافت کردم ،اتــاق خوابم از جالل
خدا پر میشــود ،و به شــکل ابر ظاهر میشود ،مهم نیست در کدام کشور
باشم .حجم ابر هر شب متفاوت است .گاهی اوقات سبک است ،و گاهی
اوقــات حجیم .مثل یک ابر مهیب ،زنده و متحرک اســت .گاهی اوقات
این ابر آنقدر غلیظ و حجیم اســت که بهسختی میتوانم از پشت آن دستم
را ببینم.
ابر شــبانه هنوز برای پســرم ولید معماســت ،اما
تجربــۀ مــن از این ِ
حداقل دیگر به من نمیگوید که بروم پیش یک چشمپزشک تا چشمانم را
معاینــه کنــد ،بهخصوص از آن زمان که دخترش جنیفر و خواهرش زینا و
دو دختر زینا ،جوئل و دانیل ،این ابر را بههنگام ورود به اتاق میبینند.
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من کالم خداوند را که سازشناپذیر است ،موعظه میکنم و از انسانها
ترســی ندارم و بهخاطر مردم دســتپاچه و خجالتزده نمیشوم؛ همینطور
از اینکه دیگران بهخاطر من خجالت میکشــند ،آزرده نمیشوم .توجه من
فقط به ترس خداوند و خدمت مطیعانۀ اوست .حتی وقتی پسرم بهخاطر
من خجالتزده میشود ،او را توبیخ میکنم.
این داستان را از زبان خودش بخوانید:
این منم ،ولید.
هــر وقــت که در خدمتی پدرم را همراهی میکنــم ،در آخر با اعتقادی
راسخ مجبور به توبه میشوم ،زیرا خدا هنوز در من کار میکند تا از حکمت
انسانی خود آزاد شوم .یک روز با پدرم به دیدار پسرعمویم رفتیم .مطمئنا ً
ایــن یــک مالقات معمولی نبود ،چون در مورد پدرم ،چیزی  تحتعنوان
«مالقات عادی» وجود ندارد .او یا با هدفی  خاص برای شــهادت دادن
یــا خدمت کردن میرود یا اصال ّ اتاقش را ترک نمیکند ،بهجز برای رفتن
به جلسات روز یکشنبه در کلیسایی که من شبانی آن را بر عهده دارم .اما
در آنجا هم بعد از تمام شدن جلسه ،چه از او بخواهم چه نخواهم ،شروع
بــه خدمــت میکند .و البته ،چون او پدر من اســت ،نمیتوانم جلویش را
بگیرم .پس ،دوشــادوش پدرم رفتم ،اما چیزی بهشدت مانع هدایت پسر
عمویم و دوستش به خداوند شد.
پدرم وقتی دید که این ممانعت از ســمت شــخصی مذهبی ،بیخدا و
متعصب نیست تعجب کرد ،چون معمو ًال مخالفت از سوی چنین افرادی
است .او متوجه شد ،این ممانعت از سوی سگ پسرعمویم است!
پــدرم خود را به منبر رســاند ،و از من ،پســرعمویم و دوســتش آنجا
خواســت تا بایستیم ،و همه دســت یکدیگر را گرفته بودیم .هر کس که از
طریق پدرم ،قلبش را به خداوند میســپارد ،باید زانو بزند ،اما در برخی
شرایط نادر ،او از افراد میخواهد که بایستند و در حالی که دست یکدیگر
را میگیرند ،دعای ربانی (دعای «ای پدر ما )»...را بخوانند؛ در غیر این
صورت ،نجات شخص ممکن است زیر سؤال رود.
یــک روز ،پدرم داشــت شــخصی را از طریق تمــاس تلفنی به طرف
مسیح هدایت میکرد؛ این کارِ معمول و روزانهاش بود .شخصی که پشت
خط بود ،پس از اینکه پدرم از او خواست که زانو بزند ،به پدرم گفت:
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«نمی توانم این کار را بکنم».
پدرم با حالتی جدی جواب داد« :چرا نمیتوانی؟»
مرد جواب داد« :چون در اتوبوس هستم».
حد وسطی برای پدر من وجود ندارد.
آن روز ،در خانۀ پسرعمویم ،هرگاه پدرم دعای نجات را شروع میکرد،
سگ پسرعمویم به شکل عجیبی شروع میکرد به پارس کردن.
این اتفاق ســه بار افتاد .هر وقت پدرم از ما میخواســت که چشمان
خــود را ببندیــم و دعای نجات را بعــد از او تکرار کنیم ،بعد از آنکه پدرم
ایــن دعــای کوتاه را به زبان میآورد ،آن ســگ همانجا شــروع میکرد به
پارس کردن .وقتی برای بار ســوم پارس کرد ،پدرم دیگر نتوانست تحمل
کند و من میدانستم که میخواست او چه کاری انجام دهد .جرأت نداشتم
چشمانم را باز کنم ،اما احساس کردم دست مرا رها کرد و به ما گفت:
«همینطور بایستید .من چند ثانیه بعد میآیم».
بعد شنیدم که پدرم با قدرت و اقتداری بیسابقه آن سگ را توبیخ میکند:
«خدا ما را بر شما حاکم و مسلط ساخته .به تو فرمان میدهم ساکت
شوی (در نام عیسی)».
پدرم به جای قبلیاش برگشــت ،در همان حال که من هنوز چشــمانم
را از خجالت بســته بودم .احساس کردم الزم است دعای نجات را خودم
بعد از پدرم و پسرعمویم و دوستش تکرار کنم.
تا امروز ،هنوز مطمئن نیســتم که آیا پســرعمویم و دوســتش صادقانه
خدا را پذیرفتند یا از روی ترس!
بعد ًا ،وقتی که در ماشین و در راه برگشت بودیم ،از پدرم پرسیدم:
«پدر ،چرا این کار را کردی؟ مطمئنم پســرعمو و دوســتش معنی آن
کار را نفهمیدند».
پدرم جواب داد« :اما آنکه باید میفهمید ،فهمید».
رها کردن نود و نه نفر

عیســی بهخاطر مجرمی که کنار او مصلوب شــده بود ،برای چند ثانیه
بشــریت خــود را کنتــرل کرد .دلســوزی او بر درد و رنجــش غلبه یافت،
بهطوری که رو به دزدی که کنار او بود کرد و گفت:
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«امروز با من در فردوس خواهی بود».
در آسمان برای آن دزد توبهکار شادی عظیمی برقرار بود .ما اغلب آنقدر
خــود را درگیر خدمت میکنیم که وقت نداریم به نیاز مبرم یک فرد گمشــده
رسیدگی کنیم .اما عیسی اینگونه نبود؛ او نود و نه نفر را بهخاطر نجات یک
گناهکار رها کرد .این همان قلب دلسوز و طبیعت پرمحبت اوست .سر او
برای هیچ کس شــلوغ نیســت .یادم میآید زمانی که در یک ســفر بشارتی
در آفریقا بودیم ،اجازه خواســتم که در زندان اصلی کینشاسا (کنگو) خدمتی
انجام دهم .مجوز به من داده شد و تاریخ و زمان دقیق هماهنگ گردید.
در راه رفتــن بــه آن زنــدان بزرگ بودم تــا طبق برنامــه ،موعظه کنم.
بســیار مشتاق بودم که ســر وقت برسم و مردان و زنان زندانی را خدمت
ی میکند تا نقشههای خدا را
کنم .طبق معمول ،شــیطان بههر طریقی سع 
متوقــف کند .این بــار ،او تصمیم گرفته بود که در رفتــن من تأخیر ایجاد
کند ،آن هم از طریق خودرویی که داشت مرا به مقصد میبرد ،و باعث شد
وســط ناکجاآباد گیر کنم .صدایی وحشتناک شــنیدم؛ قطعهای از خودرو
روی زمین افتاد و خودرو از حرکت ایستاد.
این اولین باری نیســت که برای خودرویی که در آن هســتم ،مشــکلی
پیش میآید .حقیقت امر این اســت که این اتفاق دائم ًا رخ میدهد و هر
بــار پــی میبرم که خدا به دلیلی اجازۀ وقوع این اتفاقات را میدهد .پس
وقتی خودروی شما در محلی دور از انتظار از حرکت بازمیایستد ،قبل از
آنکه به شــیطان نهیب بزنید ،ســعی کنید از خدا بپرسید دلیل آن چیست.
زیرا خدا میتواند بهراحتی از خراب شــدن یا حرکت نکردن خودروی من
جلوگیری کند.
یادم میآید یک روز که از رانندگی طوالنی در بزرگراه برگشته بودم ،و
جلو خانهام پارک کردم ،صدایی عجیب شنیدم.
به محض اینکه اتومبیل را ِ
ناگهان پیچهای فرمان وسط پاهایم افتاد و فرمان اتومبیل شل شد و در
دستانم افتاد.
جعبۀ فرمان در بزرگراه خراب نشــد ،بلکه درست وقتی که بدون هیچ
خطری پارک کردم .قصد و هدف شــیطان آســیب رساندن به من بود ،اما
خــدا در طــول راه از من محافظت کرد و به من نشــان داد که کنترل امور
را در دست دارد.
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بــه هرحــال ،اولین چیزی که در آن بیابان به ذهنم رســید ،این بود که
نباید دیر به زندان برسم.
از خــودرو بیــرون آمدم و یک قطعه از آن را دیدم که شکســته و روی
زمین ،زیر ماشین افتاده است .با خود گفتم« :گیر افتادم» .ناگهان متوجه
مغازهای کوچک شدم که با من خیلی فاصله نداشت.
مــردی از آن بیــرون آمد ،به اتومبیل نگاهــی انداخت و به من گفت:
«هه هه ،من مکانیک هســتم و میتوانم این ماشــین را ظرف  ۲۰دقیقه
تعمیر کنم».
در تمــام مــدت بــه این فکر میکردم کــه چرا خدا اجــازه داد اتومبیلم
درســت مقابل آن مغازه خراب شود ،تا اینکه به خود آمدم و دیدم که سی
نفر دور مرا گرفتهاند و معلوم نبود از کجا پیدایشــان شده بود ...توجهم به
مردی جلب شــد که نشــان بزرگی بر گردن داشــت و روی آن چندین نماد
شیطانی حک شده بود.
پرسیدم« :دوست من بیا اینجا .اسمت چیست؟»
او جواب داد« :اسمم مشکل است».
با تعجب جواب دادم «مشکل؟!»
جواب داد« :بله ،این اسمی است که والدینم برایم انتخاب کردند».
او آن نشــان را درآورد و مــن آن را را زیــر پایم له کردم و برایش دعا
کردم.
او را بــه طرف خداوند هدایت کــردم ،و هر لعنتی را که در زندگیاش
بود ،باطل اعالم کردم و با نام و قدرت خداوندگارمان ،عیسی مسیح ،به
روحهای شریر فرمان دادم که او را ترک کنند .او نجات یافت ،آزاد شد و
شادی و آرامشی را دریافت کرد که از نجاتش نشٔات میگرفت.
سپس به او گفتم:
«از این به بعد ،دیگر نام تو ”مشــکل“ نیســت ،بلکه نام تو ”برکت“
خواهد بود».
مــن همۀ آن ســی نفــر را خدمت کــردم و همگی عیســی را بهعنوان
خداوندگار و نجاتدهندۀ خود پذیرفتند .این شیطان نبود که در آن مکان
خاص اتومبیل مرا متوقف ساخت ،بلکه خداوند بود.
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خدا بهخاطر این ســی نفر که در جســتجوی او بودند ،آن هزار نفر را
منتظر گذاشــت ،بهخصوص برای یک نفر خاص ،که خداوند میخواست
به او بگوید که گرچه ممکن اســت برای پدر و مادرت یک مشکل باشی،
اما برای من مشکل نیستی بلکه برکت هستی.
خداونــدگار از طریــق پیشــامدهای االهی پطرس را تجهیــز کرد و به
او امــر فرمــود که همۀ کارها را بهخاطر کرنلیوس متوقف ســازد .به همین
شکل ،خدا باعث شد که بهخاطر یک نفر ،هزاران نفر را رها کنم.

فصل 15

گردش روزانۀ من
هر وقت در پاریس باشــم و از گردهمآییهای بزرگ در نقاط مختلف
دنیا برمیگردم ،قهوهام را در کافیشــاپ همیشگی مینوشم؛ سبزیجاتم را
هم از بازار همیشگی میخرم و غیره...
من از گردش روزانهام لذت میبرم ،چون هر بار محل اقامتم را با این
انتظار ترک میکنم که کســی در جایی قرار اســت به طرف مسیح هدایت
شود.
خداونــد هرگز در اســتفاده از مــن کوتاهی نکرده ،هر چنــد من گاه با
حســاس نبودن بــه صدایش ،در امور االهی قصور ورزیــدهام .بیش از آن
چیزی که در فکرمان میگنجد یا چشــمانمان میتواند ببیند ،انســانهایی
هســتند که برای نجات بهســوی خدا فریاد برمیآورند .ایشــان در دور و
اطراف ما هستند و فقط الزم است هر روز قبل از آنکه خانهمان را ترک
کنیــم ،برای روح حکمت و مکاشــفه دعا کنیم ،زیرا ما خوانده شــدیم که
صیاد مردمان گردیم.
یک روز در طول گردش روزانه و معمول خود ،به یک خانم صندوقدار
نزدیک شــدم تا پول ســبزیجاتم را حســاب کنم .او حدود شــصت ســال
داشــت ،اما چهرهاش بهخاطر رنجها و مصیبتهایی که بر او گذشــته بود،
بسیار پیرتر به نظر میرسید .بازوی این خانم شکسته بود و بعد از ماهها
هنوز خوب نشــده بود .وقتی در صف ،نوبت به من رســید ،میدانستم که
وقت محدودی دارم .سریع رفتم سر اصل مطلب:
«اینکه شما رنج میکشید ،عادی نیست ،چون میدانم کسی هست که
میتواند شــما را شــفا دهد .اسم او عیسی مسیح است .آیا او را بهعنوان
خداوند و نجاتدهنده میپذیرید؟»
در کمال تعجب ،بدون معطلی گفت «بله».
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وقتــی دعــای نجات را بعد از مــن تکرار میکرد ،صــدای ترق تروق
اســتخوانهای دستش را شنیدم .خدا اســتخوانهای او را احیا کرد و او در
مقابل حیرت و شــگفتی کســانی که آنجا بودند ،دســتش را در تمام زوایا
چرخاند .وقتی داشتم آنجا را ترک میکردم ،یکی از همکارانش فریاد زد:
« آفرین آقا!»
برگشتم و سریع ًا گفتم:
«نه! نه! نه! آفرین آقا نه! آفرین عیسی!»
او بــا تــاش بــرای ربودن جالل از عیســی و دادن آن بــه یک ظرف
انسانی ،نزدیک بود شادیام را از من بگیرد.
روز دیگری که مثل همیشــه مشــغول گردش بــودم ،وقتی به «میدان
ویکتور هوگو» رســیدم ،فاحشــهای جوان به من نزدیک شد .شاید قبل از
اینکه مســیحی شــوم ،به چنین زنانی فحش میدادم و رویم را از ایشــان
برمیگرداندم .اما االن اینطور نبود.
در حــال حاضر ،من منتظر چنین فرصتهایی هســتم ،چون میتوانم
پیشــنهاد بســیار قویتری به چنین زنانی بدهم و ایشــان را از بدبختی و
فال کتشــان آزاد ســازم .پیــش از اینکه حتی فرصتی بــرای صحبت کردن
داشــته باشد ،شــروع کردم به صحبت دربارۀ محبت عیسی نسبت به او؛
گفتم کافیســت عیسی را به رایگان دریافت کند ،آنوقت میبیند که چقدر
مــورد پذیرش و محبت اســت .این مکالمه تقریبــ ًا یک طرفه بود و طولی
نکشــید که چشمانش پر از اشک شد .هیچ چیز به این اندازه به من لذت
نمیدهد که با چشــمان خود ببینم ،گناهکاران با قدرت راستی و حقیقت
تبدیل میشوند .عیسی از گناه متنفر است ،اما گناهکاران را دوست دارد.
او برای ایشان آمد و همانطور که فرمود ،بیماران هستند که به طبیب نیاز
دارند نه تندرستان.
این زن خداوند را پذیرفت و از روســپیگری دست کشید .من مطمئنم
که یک کلیســای خوب به او رســیدگی میکند .او شــهادت جالل خداوند
را به بقیۀ فاحشــهها رســاند ،خدایی که فیض ،محبت و رحمتش عظیمتر
از آن چیزی اســت که میتوانســت تصور کند .آن روز ،فیض خدا ناگهان
شامل حال او شد.

فصل ۱۶

و او همۀ ایشان را شفا داد
متوجه این موضوع شدم که اغلب بعد از آنکه خدا به طریقی قدرتمند
از من در طول روز یا بعد از گردهمآییهای بزرگ یا جلسات شفا استفاده
میکند ،در طول شــب ،به شــکلی خاص مرا مالقات میکند .در برخی از
شــبهای خاص ،حضور خدا در اتاقم مهیب اســت .آن ابر ،غلیظ است و
جلو چشمانم میوزد ،درست مانند بادی شدید
بادی شدید باالی سر من و ِ
اســت ،با این تفاوت که میتوان بــاد را دید .تا قبل از اینکه خوابم ببرد،
میتوانم ساعتها وقت خود را با ابر و باد بگذرانم .گاهی اوقات ،حضور
خاص خدا به این شــکل ،در همان شــبی اتفاق میافتد که خدا میخواهد
مــرا بــرای روز بعد ،آماده کند .بهخاطر همین اســت کــه میدانم روز بعد
چیزی خاص برای من مهیا شده است.
در ماه می  ،۲۰۰۹از من خواسته شد که به خانۀ زنی در شهر جونیه در
لبنان بروم .چهار مهمان همراه او در خانهاش بودند .او تازه از بیمارستان
مرخص شــده بــود و از مشــکالت مختلفی رنــج میبرد و قــادر نبود راه
رود .بهخاطــر تصــادف ،یکی از پاهایش کوتاهتــر از دیگری بود .از جمله
مشــکالتی که داشــت ،چند بیماری مانند دیابت بود .من دو پای او را در
دســتم گرفتم و دعا کردم .همانطور که پای او هنوز در دســتم بود ،همگی
دیدیم که پای کوتاهتر تا ســطح پای بلندتر رشــد کرد ،زیرا خداوند داشت
ایــن زن را شــفا مــیداد .آن زن روی پاهایش ایســتاد و دربرابر دیدگان
شــگفتزدۀ حاضرین ،بهطور طبیعی راه رفت .در نتیجه ،همۀ آن پنج نفر
خداوندگار را بهعنوان نجاتدهندۀ خود پذیرفتند و خداوندگار ایشان را از
بیماریهای مختلف شفا داد .چند روز بعد ،آن زن به بیمارستان رفت تا
آزمایش خون بدهد .نتایج ثابت کرد که اثری از دیابت در بدن او نیست.
شکر و جالل بر خداوند.
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«مــردم همه میکوشــیدند او را لمس کنند ،زیــرا نیرویی از وی صادر
میشد که همگان را شفا میبخشید( ».لوقا :۶)۱۹
این اولین بار نبود که خدا همۀ حاضرین را شفا میداد ،یا یک نفر را
از همۀ بیماریهایش شفا میبخشید.
در نوامبــر  ،۲۰۰۹داشــتم در کلیســایی در فرانســه موعظه میکردم؛
 ۱۰۰نفر در این کلیسا حضور داشتند و خدا اکثر آنانی را که نیاز به شفا
داشتند ،شفا بخشید.
زنی  ۸۶ســاله که دو عصا زیر بغل خود داشــت ،به جلو آمد .پشــتش
خمیــده بــود و بهخاطر تصادف ،یکی از پاهایش کوتاهتر از دیگری شــده
بود؛ عالوه بر این ،ورم مفاصل هم داشــت .به محض اینکه دستم را روی
سرش گذاشتم ،پای کوتاهتر همسطح پای دیگر رشد کرد .ورم مفاصل او
فور ًا شــفا یافت و پشــت او صاف شد .قبل از شفا ،او خمیده آمده بود و
ی بود .ولی وقتی آنجا را ترک
بهسختی میتوانست راه برود ،و پر از بیمار 
میکرد ،کامال شــفا یافته بود ،راســت راه میرفت و خدا را شــکر میکرد.
دختر شبان نتوانسته بود در آن جلسۀ مخصوص شرکت کند ،چون بیماری
آســم داشــت و در خانه بود .او درســت قبل از آنکه به جلسه بیاید ،دچار
حملۀ آســم شــده بود .خداوند او را فراموش نکرده بود .من به خانۀ شبان
رفتم و برای او دعا کردم و او فور ًا شــفا یافت .او نمیتوانســت به جلسه
بیاید ،اما خدا او را همانجا که بود ،مالقات کرد.
به یاد دارم روزی داشتم در کلیسایی در آتالنتا خدمت میکردم .خداوند
داشت در میان جمعیت مردم را شفا میداد.
فیلمبــردار داشــت از خدمت و کســانی که شــهادت میدادنــد ،فیلم
میگرفت .ســپس ،دوربین خود را کنار گذاشــت و به جلو آمد و شهادتش
را اعالن کرد:
«همانطور که داشــتم از تمام این مردم که داشــتند شــفا میگرفتند و
شــهادتهای خود را میدادند ،فیلم میگرفتم ،احســاس کردم جا ماندم و
بــه خداونــد گفتم - :کاش فیلم نمیگرفتم تا بتوانم برای دعا به جلو بیایم،
چون شــدیدا ً پایم نیاز به شــفا دارد .به محض اینکــه این را گفتم ،قدرت
شفابخش خدا پایم را لمس کرد و در جا شفا یافتم».

فصل ۱۷

کلید ،اطاعت است
مــن از آن دوره کــه با فــراغ بال بیــن اروپا ،نیویورک و لبنان ســفر
میکردم ،لذت میبردم ،اما وقتی زمان آن رسید که در لبنان ساکن شوم،
دیگر دلم نمیخواســت جابجا شــوم .همیشــه میدانســتم که خدا به دلیل
خاصی میخواهد در لبنان و خاورمیانه باشــم ،اما همیشــه سعی میکردم
در اروپا بمانم .میلی نداشــتم که به لبنان برگردم .من ســی و چهار ســال
پیش از لبنان فرار کرده بودم و هرگز نمیخواســتم برگردم .درست مثل آن
زمانــی که هنوز زندگیام را به مســیح نداده بــودم ،در برابر خدا مقاومت
میکردم .اآلن هم در برابر دعوتی که خداوند برای زندگیام در نظر داشت،
مقاومت میکردم .میخواستم به روش خودم و در زمان و محل مورد نظر
خودم عمل کنم.
میخواســتم خــدا را در اروپــا و آمریکا خدمت کنم ،امــا مطلق ًا نه در
لبنان...
خدا کار عظیمی در من انجام داد ،قلبم را عوض کرد ،مرا مسح نمود
و بــه مــن آموخت که به او اعتماد کنم .اما الزم بود هنوز روی سرســختی
و لجبــازیام کار کنــد .آن بانکدار پیر هنوز زنــده بود! هر جا اطاعت خدا
باشــد ،محافظت هم هســت .ارادۀ خدا و حفاظت محسوس او بهترین و
امنتریــن جا اســت .یک بار او مرا از تصادفــی مرگبار در بزرگراه نجات
داد .داشــتم با مرسدس بنزم رانندگی میکردم و سرعتم از حد مجاز باالتر
بود .ناگهان ،در باالترین سرعت ،به ماشین سمت راستم کوبیدم .در حالی
که هنوز داشــتم فرمان را به راســت میچرخاندم ،ماشین داشت به سمت
مخالف ،یعنی ســمت چپ میرفت ،بدون اینکه من در آن دخالتی داشته
باشم -و همین ،مانع از بروز تصادف شد.
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دو ما کنار بزرگــراه توقف کریم.
بعــد از گذراندن مســافتی کوتاه ،هر ِ
نه ماشــین آســیب دیده بود و نه کسی زخمی شــده بود -فقط یک خراش
کوچک روی ماشــین من افتاد تا یادم بماند -مثل انگشــت شکستهام در
حادثــۀ ســقوط هواپیما .آن مرد انگلیســی را که متحیر بــود ،بغل کردم و
فریاد زدم:
«ببین ،خدا چه معجزهای کرد!»
از زمانــی کــه در اطاعت قدم برداشــتم ،اتفاقاتی مثــل این برای من
عادی و متداول بود.
تمــام مدت در قلبم میدانســتم که خــدا مرا بــرای خاورمیانه خوانده
است.
وقتــی در لبنان بــودم ،ولید به من اصرار میکرد کــه به بیروت بروم،
جایی که واقع ًا نیاز بود باشــم ،اما نپذیرفتم .من معمو ًال عادت داشــتم هر
چند ماه یکبار او را مالقات کنم تا به او کمکی کنم ،اما بعد از مدتی کوتاه
به پاریس ،لندن یا نیویورک برمیگشتم.
امــا در طول آن مدت ،چیزی عجیب داشــت در مــن اتفاق میافتاد.
هر زمان که از خدا نااطاعتی میکردم و هر زمان که خارج از لبنان بودم،
مریض میشدم و بهمحض اینکه به لبنان برمیگشتم ،فور ًا خوب میشدم.
خدا داشت بهوضوح به من هشدار میداد ،اما هنوز دربرابر او مقاومت
میکردم .هنوز بسیار لجباز بودم .من آن هشدار را جدی نگرفتم ،حتی بعد
از آنکه دیدم بیرون از لبنان ،حفاظت خدا از روی من برداشته میشود...
در اکتبر  ۱۹۹۷در نیویورک ،فشــار خونم بهطور ناگهانی باال رفت و
به  ۲۳.۵روی  ۱۳.۵رســید .ســه بار آمبوالنس مرا با عجله به بیمارستان
برد و برگرداند .به محض اینکه از بیمارســتان بیرون میرفتم ،فشار خونم
بهشدت باال میرفت و مجبور میشدم برگردم .وقتی آمبوالنس در راه بود
تا برای بار ســوم مرا به بیمارســتان ببرد ،احساس کردم دارم میمیرم ،و
مثل یک برگ میلرزیدم .با پسرم ولید در لبنان تماس گرفتم؛ آنجا ساعت
دو نیمه شب بود و شروع کردم به وصیت کردن...
اما او مرا سرزنش کرد و نخواست وصیت را بنویسد .مکالمه را قطع
کرد و در روح شــروع کرد برای من نالیدن و شــفاعت کردن .من بهطور
معجزهآسا به بیمارستان برده شدم و در آنجا دکترها ابتدا روی فشار خون
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باالی من کار کردند ،اما هیچ موفقیتی حاصل نشد .سپس با ناامیدی ُدز
دارو را باال بردند و فشــارم یکراست به  ۵روی صفر رسید .ایشان با حل
کردن یک مشکل ،حاال با مشکلی جدیتر روبرو شدند .یعنی مرگ حتمی
یا آسیب مغزی تا آخر عمرم.
بــه خودم آمــدم و دیدم دکتــر و پرســتارها دور مرا گرفتهاند .ایشــان
سراســیمه بودند و کارهای زیادی روی من انجام دادند .این اتفاق درست
مثــل چیزی بود کــه در فیلمها میبینید .میدانســتم کــه دارم میمیرم .به
آسمان نگاه کردم و به عیسی گفتم:
«چند ثانیه بعد تو را در آسمان خواهم دید .جالل بر نام قدوست .روح
و جانم را به تو میسپارم».
بدینوســیله من شهادت میدهم که وقتی یک ایماندار با تولد تازه ،با
مرگ روبرو میشــود ،دو موضوع قطعی است :ترس از مرگ بیمعناست
و دربــارۀ نجات هیچ شــکی وجود ندارد .من بــدون کوچکترین تردیدی،
میدانســتم که نجات یافتهام و در یک چشــم به هم زدن در آســمان و با
خداونــدم خواهــم بود .بهطرز حیرتآوری ،در حین تمــام این اتفاقاتی که
داشت میافتاد ،داشتم لبخند میزدم .خوشحال بودم و در روحم احساس
کردم که خداوند به من میگوید:
«پسرم ،آیا میخواهی همین االن به خانۀ ابدیات در آسمان بروی یا
میخواهی بروی و مرا در خانۀ موقتیات در لبنان خدمت کنی؟ من تو را
خواندهام که در آنجا باشی».
جواب دادم« ،بله خداوند ،من تو را در لبنان خدمت خواهم کرد .این
بار برای همیشه به لبنان برمیگردم».
قبل از آنکه مرخص شوم ،میبایست چهار روز دیگر هم در بیمارستان
میمانــدم .در طــول این مدت ،خداوند اجازه داد تجربهای کســب کنم که
همیشه با من خواهد ماند.
من در اتاقی کوچک در بخش اورژانس بســتری بودم؛ درد داشــتم و
نمیتوانســتم تکان بخورم و لولههایی در بدنم قرار داشت .آنجا تنها بودم.
دوســتان و خانوادهام هزاران کیلومتر با من فاصله داشــتند .ایشــان حتی
نمیدانســتند که من در کدام بیمارســتان بستری هستم و چگونه میتوانند
خودشان را به من برسانند.
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ن طرف ،بیمار
البتــه در آن اتــاق کوچک ،کام ًال تنها نبودم .نیــم متر آ 
دیگری بســتری بود .او فریاد میزد و از پرســتار میخواست به او ُم َسکن
بدهد ،اما پرســتار قبول نمیکرد ،چون شــرایط او اجازه نمیداد هیچگونه
دارویی مصرف کند .ایشــان برای مدتی بحث کردند و وقتی پرستار از او
خواست نمونه ادرارش را به او بدهد تا چند آزمایش روی آن انجام دهد،
قبول نکرد .او شــروع کرد به معامله کردن با پرســتار و ســعی کرد او را
وارد معامله کند.
او بــه پرســتار گفت ،فقــط در صورتی بــه او نمونــه ادرار میدهد که
ابتــدا ُم َســکن بگیرد .این دو نفــر با هم بحث میکردنــد ،و این در حالی
بود که من آنجا دراز کشــیده بودم و از لحاظ جســمی ،روحی و احساسی
درد میکشــیدم .این مصیبت آنجا تمام نشــد و به اتاق کوچک دیگری در
بیمارســتان منتقل شــدم .اگرچه آن اتاق بهســختی به اندازۀ یک نفر بود،
متوجه شــدم که بیمار دیگری چند ســانتیمتر آنطرفتر خوابیده و پردهای
کوچک بین ما قرار داد.
ایــن بیمار دوستپســر خــود را به آنجا آورده بود که شــب را با او در
همان تخت بگذراند ...به نظر نمیرسید که این موضوع برای پرستار آنقدر
مایۀ دردسر و نگرانی باشد.
و ایشــان شــب را بــا هــم گذراندنــد ،در حالی کــه من بیــدار بودم و
نمیتوانستم بخوابم ،تکان میخوردم یا دنبال هوا میگشتم تا نفس بکشم.
من آن شب طوالنی را روی هشدار خدا تعمق کردم...
روز بعد ،شــرایط جسمیام بســیار بهبود یافت ،و فادی ،پسر دیگرم
بهطور غیرمنتظره از لبنان آمده بود تا در نیویورک به من بپیوندد .او بهطور
معجزهآسا به دیدار من در بیمارستان آمد .ظرف چند روز ،به محض اینکه
حالم خوب شد ،اولین پرواز به مقصد بیروت را رزرو کردم.
همانطــور که پســرم داشــت به من کمــک میکرد که برای پــروازم به
بیــروت آماده شــوم ،برای آخرین بار مثل برگی شــروع کــردم به لرزیدن.
نمیدانســتم که آیا باید ســوار هواپیما بشوم یا به بیمارستان بروم .تصمیم
ســختی بود .اما من به خدا اعتماد کردم ،دعا کردم و قدم ایمان برداشتم؛
به سمت فرودگاه ِک ِندی رفتم و با صندلی چرخدار سوار هواپیما شدم.
اگــر خدا بــه من گفته «لبنــان» ،پس او مرا در امنیــت کامل به آنجا
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برمیگرداند .به لبنان رسیدم؛ داروهای مختلف کنترل فشار خون همراهم
بــود که باید برای همیشــه مصرف میکردم .بعد از ورود به لبنان ،فشــار
خونم تا حد زیادی بهبود یافته بود و این موضوع باعث شگفتی دکترهایم
شده بود .پس یک قدم ایمان برداشتم و تمام داروهایم را قطع کردم .فشار
خونم مثل فشار خون یک پسر جوان ،ثابت ماند!
امــا حتــی آن درس هم برایم کافی نبــود ،چون وقتی به گذشــته نگاه
میکنم ،متوجه میشوم که در رابطهام با خدا ،یا معامله میکردم یا سازش.
آن بانکدار پیر هنوز در من زنده بود.
من کالم خدا را به شــیوۀ خودم تفســیر میکردم .دائم به خود میگفتم
که شــاید منظور خدا این نبود ،شــاید خدا میخواست برای مدت کوتاهی
در لبنان باشــم .لجباز بودم و همیشــه میخواستم خدا را مجبور کنم که با
خواســتۀ من کنار بیاید .خدا باید اطاعت را به روشــی سخت و دشوار به
من میآموخت.
در ســپتامبر  ۱۹۹۸خبر بدی دریافت کردم! برای یک چکاپ عادی
به دکتر مراجعه کردم و تصادف ًا فهمیدم به ســرطان پروستات مبتال هستم.
نمیتوانســتم باور کنم .دکتر به من پیشــنهاد داد که همان روز عمل کنم تا
بفهمند آیا میتوانند آن را کنترل و خارج کنند ،یا اینکه آنقدر دیر شده که
جلو گسترش بیماری را گرفت.
نمیتوان ِ
شــوکه شــده بودم -در بدنم سرطان داشــتم .پس دعوتم چه میشود؟!
رؤیاهایم....

فصل ۱۸

قرار مالقات االهی در بیمارستان
میدانســتم که نباید هیچ قدمی را بدون مشورت با خدا بردارم و باید
مطمئن میشــدم که در اطاعت راه میرفتم .هرچقدر دعوت بزرگتر باشد،
اطاعت بیشتری میطلبد .پس ،از پسرم و کل کلیسا خواستم که برایم دعا
کنند .توبه کردم و خودم را کام ًال تسلیم خدا کردم.
دو شــب قبــل از عمل ،پســرم مــرا در حمام کلیســا تعمیــد داد .من
برنامهریــزی کرده بودم هیچ جا جز پنســاکوال در آمریکا تعمید نگیرم ،آن
هم در کلیســای «جماعت ربانی» ،کلیســایی که در بیداری روحانی بهسر
می ُبرد .میخواســتم در مقابل صدها نفر تعمید بگیرم ،اما خودم را در آن
حمام کوچک و در مقابل تعداد انگشتشماری دیدم.
جلو گسترش بیماری گرفته
عمل جراحی کام ًال خوب پیش رفت و بهموقع ِ
شد .دکتری که پیش از عمل بر او دست گذاشته بودیم و برایش دعا کرده بودیم،
شگفتزده بود و تأیید میکرد که دست خدا در کار بوده است .بهسرعت خوب
شدم و کام ًال شفا گرفتم .از آن زمان ،اهمیت اطاعت و دعوتم را میدانم.
مادامیکه در اطاعت گام برمیدارید و خود را برای خدمت در اختیار
خــدا قــرار میدهید ،او بهطــور مــداوم ،و گاهی اوقــات در عجیبترین
شرایط ،از شما استفاده خواهد کرد .یک روز بعد از جراحی چهارساعته،
روی تختــم دراز کشــیده بودم؛ بدون کمک نمیتوانســتم تــکان بخورم و
لولههــای زیادی به من وصل بود .حدود ســاعت  ۹شــب بود .در خواب
بودم ،اما ناگهان از خواب پریدم.
پرســیدم« :خداوندا آیا تو بودی؟ از مــن چه میخواهی؟» اما جوابی
نشــنیدم .بدنــم بهخاطــر جراحی ،خســته و بیرمق بــود و نیــاز مبرم به
استراحت داشتم .پس دوباره خوابیدم .برای بار دوم بهطور ناگهانی بیدار
شدم ،و دوباره خوابم برد.
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وقتی این اتفاق برای بار سوم افتاد ،مکث کردم و از خداوند پرسیدم:
«آه خداوندا ،چرا مرا اینطور بیدار میکنی؟»
وقتی از او این ســؤال را پرســیدم ،متوجه شــدم که چراغ اتاق هنوز
روشــن اســت .پس زنگ را زدم و از پرســتار خواســتم که بیاید و آن را
خامــوش کند .همانطور که منتظر پرســتار بودم ،بــه جای او مردی داخل
اتاق شد و به من گفت:
«قرار نبود که من برای پیگیری به اتاق شما بیایم ،اما داشتم از اینجا
رد میشــدم ،بهخاطر همیــن خودم آمدم .بههر حال ،آقا میتوانم از شــما
سٔوالی بپرسم؟»
جواب دادم« :بله»
 «شما کشیش هستید؟»«نه نیستم .چرا این سوال را میپرسید؟»
«خوب ،من یکی از کســانی هســتم که دیروز شــما را به سمت بخش
جراحــی میبردم و نمیتوانســتم از صلیب چوبیای که به روپوش ســفید
شــما چسبیده بود ،چشــم بردارم .همینطور متوجه شدم که تا قبل از آنکه
هشیاری خود را در اتاق عمل از دست بدهید ،دائما ً به زبانی عجیب دعا
میکردید که هیچ کس آن را نمیفهمید .ثانیاً ،وقتی از جراحی برگشــتید،
در همــان حالت گیجی زیر لب گفتید” ،عیســی در طــول جراحی حضور
داشــت و دســتهای جــراح را هدایت میکــرد “.این اولین چیــزی بود که
گفتید! بهعالوه ،شما تمام تصاویری را که در اتاقتان بود ،کـَندید و بهجای
آن یک صلیب گذاشــتید -البته کتابمقدس را نگفتم ،چون همیشه روی
تخت شماست .بهخاطر همین پرسیدم که آیا کشیش هستید».
جواب دادم« :من کشــیش نیستم ،مبشرم» .و با او دربارۀ محبت و
قدرت عیسی شروع به صحبت کردم.
او که سر شوق آمده بود ،گفت:
«آقا ،من شــش ســال االهیات خواندم تا کشیش شوم ،سال هفتم و
آخر را تمام نکردم تا بتوانم برای کشیش شدن دستگذاری شوم .اما ،هرگز
جمالتی مثل این را قبال ً نشــنیده بودم .من در طول روز ،معلم دینی چهار
مدرسه هستم ،و شبها در این بیمارستان کار میکنم .کار من این است که
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شــبها روی نیمکــت اتاقی میخوابم که بیمارانــی را که تازه عمل کردهاند،
بــه آنجا میآورنــد ،بیمارانی که به کمــک و همراهی نیاز دارند .دوســت
دارم بیشــتر از شما بشــنوم ،اما نمیتوانم چون االن سرکار هستم .اما اگر
بخواهید مرا برای فردا شــب رزرو کنی ،میتوانم برگردم و در اتاق شــما
بخوابم .در این صورت ،بیمارستان  ۴۰دالر از شما خواهد گرفت .به این
ترتیب ،من میتوانم از تعالیم عجیب شما بیشتر بشنوم!»
جواب دادم« :شما رزرو شدید».
او موقع بیرون رفتن ،سرکی به داخل اتاق کشید و گفت:
«راستی ،چرا زنگ زدید؟ چه میخواستید؟»
«میخواستم چراغ را خواموش کنید».
او چراغ را خواموش کرد و این بار ،بیوقفه و تمام شب را مثل یک
کودک خوابیدم.
ً
غروب روز بعد ،او برگشت ،اما این بار رسما سر پستش بود تا تمام
شــب در کنــار من بمانــد .پس بیش از یک ســاعت او را خدمت کردم و
سپس از او پرسیدم:
«آیا میخواهی زندگیات را به عیســی بدهی و او را مالک و صاحب
زندگیات کنی؟»
جواب داد« :نه هنوز .میخواهم دربارۀ این موضوع فکر کنم .مطمئن
نیستم که آمادهام یا نه».
«باشــد .روی نیمکــت بخواب و اگــر یا هر وقت آمــاده بودی ،مرابیدار کن».
حدود ساعت  4صبح بود .او مرا بیدار کرد و گفت:
«آقا ،من االن آمادهام».
جواب دادم« :باشد .پس به من کمک کن بنشینم».
او بهآرامی و با دقت ،مرا در رختخواب بلند کرد ،بدون اینکه لولههایی
که به بدنم وصل بود ،از جای خود کنده شــود .ســپس زانو زد و ســرش را
خم کرد و گفت:
«من آمادهام عیسی را بپذیرم».
من دســتم را روی ســرش گذاشــتم و او را به «دعای نجات» هدایت
کردم تا زندگیاش را به خداوند بسپارد.
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ســپس ،او ایســتاد ،تولد تازه یافته بود و چشمانش پر از اشک بود و
لبخند به چهره داشت؛ با صداقتی کامل گفت:
«چشمانم االن باز شده».
و او در همان چهار مدرســهای که کار میکرد ،شــروع به تعلیم دربارۀ
نجات توسط عیسی مسیح و تولد تازه پرداخت.

فصل ۱۹

مذهب ،دشمن شمارۀ ۱

از زمــان کودکــی و حتی پیش از نجاتم ،همیشــه برای مــادرم احترام
بهســزائی قائل بودم -پدرم فوت شــده بود .همیشه از او مراقبت میکردم
و هر وقت در لبنان بودم ،به او ســر میزدم .باور من این اســت که تنها
چیزی که از آن ســالها در کارنامۀ افتخارات خود دارم ،محبتم نســبت به
مادرم بود.
برادرهــا و خواهــرم در لبنان مانده بودند و زندگی نســبت ًا عادیای را
میگذراندنــد .من تنها کســی بودم که با شــرایط موجــود جنگیدم و برای
زندگی بهتر در جای دیگر ،لبنان را ترک کردم -و موفق هم شدم .خانوادهام
مرا ماجراجویی بزرگ و شــخصی ســرکش میدانستند ،کسی که مذهب و
سنتهای خود را رد کرده ،قهرمانی که به اهدافش رسید و سرپرست همه
اســت .وقتی در ماه مارس  ،۱۹۹۵خدا زندگی مرا مورد هدف قرار داد،
فور ًا با مادر ،برادر و خواهرم تماس گرفتم و از ایشان خواستم که خانوادۀ
خودشــان و خانوادۀ فرزندانشــان را برای دیــداری دور هم جمع کند .من
مخصوصــ ًا به لبنــان رفتم تا دربارۀ کارهایی که خــدا در زندگی من انجام
داده بود ،شهادت دهم.
به لبنان رســیدم .کتابمقدس زیر بغلم بــود و اعتماد به نفس کاملی
داشتم که همه فورا ً ایمان خواهند آورد .بیتاب بودم که ببینم ایشان از سر
شوق اشک میریزند ،و روی زانوهای خود افتاده و خداوند را میپذیرند،
و با شــگفتی فریــاد میزنند« :ژرژ ،تو یک قهرمان هســتی!» حقیقتا ً هم
شــگفتزده شــده بودند! آنقدر که مرا احمق فرض کردند و طولی نکشــید
که آن روز از طرف همۀ ایشان طرد و توبیخ شدم ،و همینطور ،مسخرهام
کردند و دســتم انداختند .چهرههایی خشــمناک دور تا دور مرا گرفته بود؛
البته ایشــان را ســرزنش نمیکنم ،چون فهمیدم که سنت و مراسم مذهبی
میتواند کالم خدا را مخفی کند و چشمان مردمان خوب را ببندد .با این
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حال ،کمی بعد از این جلســۀ تاریخی که بین خانوادهام برگذار شــد ،پســر
گمشده کنار مادر  ۹۰سالهاش زانو زد و او را به دعای نجات هدایت کرد.
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با الیاس سرکیسن رئیس جمهور لبنان
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My home in Twickenham near London

 نزدیک لندن،خانۀ من در توییکنهام

My home in Twickenham near London
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river Thames
The end of my garden bordering the river Thames
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I had it all: Power, Money and Women
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زندگی تجمالتی
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The dagger extracted by the naked sorcerer from inside his body
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:برگرداند
خانوادهام را به من
خدا
God
God restored
restored my
my family:
family:
خانوادmy
دخترم و
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My wife,هایشان
my 3 هsons,
daughter
their families.

My wife, my 3 sons, my daughter and their families.
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فصل ۲۰

آنچه هیچ چشمی ندیده
از زمانی که زندگیام را به عیســی دادم و تصمیم گرفتم او را از صمیم
قلبم پیروی کنم ،بیست و دو سال گذشته است .آن زمان  ۶۵سال داشتم،
ن حال ،پر از انرژی بودم و برای خداوند آتش اشتیاق داشتم؛ طوری
با ای 
که برای اربابم ،به همۀ نقاط جهان سفر میکردم.
اما امروز  ۸۷سال دارم ...با وجود این ،میتوانم حس کالیب را درک
کنم ،زمانی که به یوشعگفت:
« و اینک من امروز هشتاد و پنج سالهام! امروز هنوز مانند روزی که
موســی مرا فرســتاد ،نیرومندم؛ قوت من اکنون همچون قوت من در آن
زمان اســت ،خواه برای جنگ ،خواه برای رفت و آمد» (یوشع :۱۴-۱۰
.)۱۱
امروز هم مانند همان روز اول که تولد تازه یافتم ،آتش اشــتیاق دارم
و به هر جا که میروم تا در نام عیســی خدمت کنم ،نشــانهها و معجزات
بــا من همراه هســتند ،زیرا روح او دائم ًا مرا همچــون عقاب نیرویی تازه
میبخشــد .من در گردهمآییهای بزرگ برای صدها هزار نفر دعا کردم و
خدا هر بار ،کالمش را از طریق نشــانهها و معجزات و همچنین نجات،
آزادی و معجــزات شــفا تأییــد میکند .هــر بار که افــراد از روی صندلی
چرخدار بلند میشــوند و شــروع به راه رفتن میکنند ،و لنگان عصاهای
خود را کنار میاندازند ،دست خدا را میبینم.
اکثر شــفاها زمانی اتفاق میافتد که به نوبت دعا میکنم و دســتانم را
روی مردم قرار میدهم .اکثر کسانی که به جلو میآیند ،شفا میگیرند ،ولی
عدۀ اندکی شفا نمیگیرند .چرا؟ فقط خدا میداند.
حتی در برخی از جلسات دیدهام که خدا تمام بیماران و لنگانی را که
در جمع حضور داشتند ،شفا میداد.
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گرچه من برای صدها هزار نفر موعظه میکنم ،چه به صورت شخصی
و چه در تلویزیون ،اما اگر از من درخواست شود که شهادتم را تعریف کنم
یا برای کســی که مایل به شــنیدن اســت ،موعظه کنم ،هرگز جواب منفی
نمیدهم.
اگــر یک یــا دو روز بدون خدمت به کســی و در جایــی بگذرد ،خواه
برای جمعیت بزرگی باشــد و خواه فقط برای یک نفر ،بیحوصله ،خسته
و بیهدف میشوم.
من قوت و انرژیام را از خدمت میگیرم ،حتی اگر گاهی ســاعتها
طول بکشــد .برای من عجیب نیســت که در بعضی از جلسات ،به مدت
 ۹ســاعت پیاپی خدمت کردهام .حتی بعد از آن هم ،مردم نمیخواســتند
آنجا را ترک کنند.
امور دیگر برای من بیمعناســت .من همان احســاس عیسی را دارم،
وقتی به شاگردانش فرمود:
«خوراک من این است که ارادۀ فرستندۀ خود را بجا آورم».
این تنها چیزی اســت که تشنگی مرا برطرف میکند و باعث رضایت
روحم میگردد.
وقتی خدمت میکنم ،نهرهای آب زنده از درون من جاری میشوند و
دیگر هرگز تشنه نمیشوم؛ فقط اگر روز بعد خدمت نکنم ،روحم برای آب
زنــده َلــه َله میزند .در آیۀ زیر زندگیای را که با خداوند داشــتهام ،خالصه
خواهم کرد:
«آنچه را هیچ چشمی ندیده ،هیچ گوشی نشنیده ،و به هیچ اندیشهای
نرسیده ،خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است( ».اول قرنتیان :۲)۹

تمامی جالل و عزت و ستایش بر نام خداوند باد
بله ،ای خداوند ،من بانکدار تو بر روی زمین خواهم بود.
حال ،انتخاب پیش روی توست...
آیا میخواهی خدا خودش را برای تو نمایان سازد ،با قدرتش لمست
نماید ،با شــادی و آرامشــی که مافوق تصور اســت ،تو را پر سازد و تمام
گناهان گذشتهات را محو کند؟
ح خدا از نو متولد شــوی و خلقتی جدید گردی؟
آیــا میخواهــی با رو 
آیا میخواهی اطمینان نجات را داشته باشی و بدانی وقتی که از این دنیا
میروی ،تا ابد در جالل با خداوند خواهی بود؟

پس این دعا را از صمیم قلبت تکرار کن:

«ای خداوند عیســی ،ایمان دارم که تو پسر خدای زنده هستی .ایمان
دارم که انســان شــدی و روی زمین آمدی و برای بخشــش گناهانم جان
خود را روی صلیب دادی .و باور دارم که تو از مردگان برخاستی و تا ابد
زنده هســتی .ای خداوند عیســی ،من گناهکار هســتم .قلبم را به روی تو
باز میکنم و از تو میخواهم که تمام گناهانم را ببخشی .زندگیام را به تو
میدهم و میخواهم تمام روزهای زندگیام تو را پیروی کنم».

 میتوانید از طریق نشــانی،اگر از صمیم قلب خود این دعا را کردید
:زیر با من تماس بگیرید
www.spiritchannel.tv
George@spiritchannel.tv
Facebook: George EL Khoury
Phone: +336 77 73 73 86
Viber
WhatsApp
Skype: “georgeelkhoury”

بانکدار خدا
«و حقیقت را خواهید شناخت ،و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد».
یوحنا :۸۳۲

لطف ًا لینک زیر را کلیک بفرمایید تا شــخص ًا بعضی
از هزاران هزار معجزهای را مالحظه کنید که وقتی برای
بیماران در سرتاســر جهــان دعا کــردهام ،خداوند برای
جالل خود بهعمل آورده است.
www.spiritchannel.tv/miracles

