
En af verdens store bankchefer indså til sidst,  

at livet er mere end magt, penge og sex 
 

Skrevet af Simon Jacobsen først i 00’erne 
 

År 2000 mødte jeg bankmanden George El Khoury. Det var i Brussel, på Benny Hinn’s Euro 
2000 Crusade Conference, hvor Kaja og jeg præsenterede GOD TV. Siden har George været 
en af mine gode venner. 

 
George voksede op i en fattig familie i Libanon. Han måtte begynde at arbejde som 13-årig for 
at hjælpe til med at forsørge familien. Hans mor var en kristen. Hun var en bønnens kvinde og 
havde næsten altid Biblen i hånden. Den økonomiske situation i hjemmet blev så vanskelig, at 
Georges forældre ønskede, at han skulle forlade skolen for at tjene penge til familien. Nu var 
det sådan, at den dygtigste elev i skolen kunne vinde et legat, så skoleuddannelsen blev 
gratis.  
 

 
 

Verdensmanden George i alle mulige situationer. 
 

SUCCES’EN BEGYNDTE 
George var besluttet på at komme ud af fattigdommen, så han var flittig og vandt legatet. Han 
fik en god skoleuddannelse og blev bankmand i Beirut. George ønskede at komme ud i verden 
og få succes. Da muligheden kom, rejste han. Han forlod kone og fire små børn i Libanon, og 
hans liv som international bankmand begyndte i Belgien. 

 



Ved siden af sit arbejde studerede han. Inden længe havde han udviklet og konstrueret en ny 
formel, som blev epokegørende inden for bankverdenen. Hovedkontoret for den kendte franske 
bank, som George arbejdede for, var begejstret, og inden længe beklædte han en af de 
højeste stillinger i den store bank i Paris med tusinder af ansatte. 

 
ÆRESMEDALJER OG ØVERSTE CHEF FOR FLERE BANKER 
Nu gik det for alvor fremad for George. Den franske stat gav ham to æresmedaljer, og han blev 
en kendt person i bankverdenen, både i Europa og i den arabiske verden.  

 
George etablerede banker over hele verden. Til sidst boede han i London, var grundlægger og 
øverste chef for to banker i byen, der er verdens finanscentrum. Derudover var George 
ansvarlig for banker i USA og Schweiz. Han var også grundlægger og formand for A.C.I. Libanon 
Finans Marked (80 banker) og Inter Arab Cambist Association (250 banker). Derudover havde 
han en række andre bestyrelses- og tillidsposter i bankverdenen. 

 

 
 

George gav lån til mange regeringer, her ses han længst til højre sammen  
med verdens første kvindelige præsident Isabella Peron fra Argentina. 

 
INDFLYDELSE OG MAGT 
Sammen med succes kom også indflydelse og magt, som George nød, men som også gik ham til 
hovedet.  

 
Kolleger i banken frygtede ham. Selv hans privatchauffør vovede ikke at komme et minut for 
sent.  



Engang inviterede John Major, Englands statsminister, George til banket, men han afslog 
invitationen. 
Hvem er John Major, jeg er George, tænkte han, jeg sender en anden i mit sted. Det gav ham 
en stor tilfredsstillelse, det største kick han havde oplevet. 

 
BERØMMELSE OG KVINDER  
Med indflydelse og magt kom også penge. George havde et stort herskabshus med park ned til 
floden Themsen samt en penthouse-lejlighed i Paris og en i New York. Sammen med penge kom 
også berømmelse.  

 
Ikke mindst var unge kvinder en stor del af Georgs liv. ”Jeg kom sammen med hundredvis af 
kvinder. Jeg tror, jeg har haft lige så mange kvinder i mit liv som kong Salomon”, siger 
George.  

 
Han kunne flyve til New York i Concorden for at være sammen med en pige i 24 timer. Penge 
var intet problem. 

 
GEORGE VAR TOM INDVENDIG 
”Nu troede jeg, at lykken i livet endelig var nået, men jeg måtte indse, det var den ikke.” 
siger George og fortsætter: ”Hver gang jeg nåede en tinde af succes, opdagede jeg, at der var 
koldt på toppen og ingen tilfredsstillelse. Jeg var tom indvendig. Selv om jeg fik det, jeg 
ønskede, ville jeg have mere, men intet kunne fylde tomrummet inden i mig. Jeg var som en 
fange i det, jeg selv havde skabt. Jeg tænkte på, hvad forskellen var på min barndom og mit 
voksenliv? Hvad forskel var der på at være fattig og åndelig tom og rig og åndelig tom?” 

 
”Jeg forsøgte at overbevise mig selv om, at jeg var lykkelig. Der skulle altid være en ny 
udfordring, en ny kvinde, et nyt sted af rejse hen. Jeg havde alt, men samtidig var jeg led og 
ked af alt. Hvad handlede livet egentligt om? Hvorfor var jeg født?  

 
Jeg løj så meget, jeg kunne over for mig selv, prøvede at finde tryghed i mit ego, mine penge 
og i magt. Jeg troede, jeg havde alt. Men der var én ting, jeg ikke havde kontrol over, nemlig 
døden, og det gjorde mig bange.”  

 
”Jeg var væk fra Libanon i 35 år. Gennem alle disse år, havde min mor opfordret mig til at 
læse Biblen, og hun havde bedt om, at jeg skulle komme tilbage til min kone.” 

 
VENDEPUNKTET I GEORGES LIV  
Vendepunktet i Georges liv kom, da en af hans sønner flyttede til London og boede hos sin far. 
Den første tid var alt i harmoni. Men en dag sagde sønnen til George: ”Far, jeg er ked af det, 
men jeg kan ikke lytte på historier længere.”  

 
Hvorfor? Hvad er der sket med dig? Jeg ønsker at følge Jesus! Jeg er ikke længere den søn, du 
kendte. Siden jeg mødte Jesus, er mit liv blevet langt mere indholdsrigt. ”Hvad mener du? Og 
hvorfor skulle det forhindre os i at have det sjovt sammen?  ”Du kan ikke forstå det nu, men 
jeg håber og beder om, at du en dag vil fatte det.” 

 



”Denne samtale gjorde mig rådvild. Min søn var blevet meget anderledes, og det forstyrrede 
mig. Fra det øjeblik talte min søn altid til mig om Jesus. Vi havde diskussioner, som ofte 
endte med stærke argumenter.  
Sønnen sagde: ”Uden Jesus er du fortabt for evigt.”  Hvorfor? Hvad gør jeg forkert? spurgte 
George. ”Jeg er en god mand. Jeg gør ingen fortræd. Tror du Gud vil dømme mig, fordi jeg 
går ud med nogle kvinder?  Gud har skabt os på den måde”, fortsatte George.  

 
Sønnen rystede på hovedet over sin fars svar, var ked af det og gik. 

 
Forholdet mellem far og søn blev mere og mere vanskeligt. Georges eneste ven blev en byrde 
for ham. Sønnen bad for sin far gennem to år og prøvede mange gange at få ham til at tro på 
Jesus, men han afslog. George siger: ”Det var en vanskelig sag, jeg vidste det, min søn vidste 
det, og også Gud vidste det.” 

 
EN HÅRD NØD AT KNÆKKE 
Den verdenskendte helbredelsesprædikant Benny Hinn kom til London og havde et af sine store 
crusades i Earl’s Court. George havde set Benny Hinn på TV. Han var forbløffet over, at alle 
Benny Hinns crusades blev filmet, og at der skete så mange mirakler for øjnene af titusinder af 
mennesker.  

 
George tænkte: ”Hvordan kan det være, at ingen har opdaget hans tricks - for det må være 
tricks? Hvordan kan han narre så mange mennesker og så komme godt fra det?”   

 
GEORGE TIL BENNY HINN-CRUSADE 
George var ikke klar over, at sønnen havde forberedt det næste skridt for at få ham til at tro 
på Jesus.  En dag sagde sønnen: ”Far, Benny Hinn kommer til London, vil du med mig til hans 
crusade?” Til sønnens store overraskelse svarede George: ”Ja, selvfølgelig vil jeg det, jeg vil 
afsløre hans tricks.”  

 
Georges privatchauffør kørte dem til Earl’s Court. Mens sønnen satte sig på den bageste række, 
gik George direkte frem foran og satte sig på forreste række. De første 50 rækker var 
reserveret for prædikanter og specielle gæster. George var bestemt på at sidde der. Han 
ønskede at komme så tæt på Benny Hinn som muligt for at overbevise sig selv og sin søn om, at 
denne fyr var en svindler.   

 
Mødet begyndte, og Benny Hinn stod foran George på platformen. Da han var færdig med at 
prædike, gik han ned og kom lige hen til stolerækken, hvor George sad, og lagde hænder på 
mennesker både på højre og venstre side af ham.  

 
George fortæller: ”Jeg var så flov, ikke på grund af Benny Hinn, men på grund af TV- 
kameraerne. Kun én ting var i mine tanker: ”Hvad om nogen skulle genkende mig, se mig på 
TV, måske på morgennyhederne. Her sad jeg på forreste række på et helbredelsesmøde - noget 
som var så kritiseret af medierne på det tidspunkt.” 

 
George prøvede at snige sig ud fra mødet, men rundt omkring ham begyndte mennesker at 
falde til jorden under Helligåndens kraft. Pludselig var George i gang med at hjælpe 
mennesker, der faldt. Er Gud ikke fantastisk. Georges hensigt var at ’fange’ Benny Hinns tricks, 



men i stedet for blev han Benny Hinns hjælper den aften. ”Jeg var ikke klar over det, men Gud 
var ved at ’få tag i mig’”, siger George. 

 
GEORGES STOLTHED BLEV HÅRDT RAMT 
Kort tid efter gav en af Georges girlfriends sit liv til Jesus og sagde til ham: ”George, vi kan 
ikke længere have nogen udenomsægteskabelig seksuel relation. Enten må vi giftes, eller også 
skal vi bare være gode venner.”  

 
Georges stolthed blev hårdt ramt ved at miste hende, den første og eneste, der havde afvist 
ham.  

 
En dag blev George konfronteret med et andet stort problem. En person, han kendte, kunne 
have forårsaget, at han mistede sit gode rygte og job. Ligeledes kunne han være blevet gjort 
til skamme i medierne.  

 
Midt i alt dette ringede George til sin søn: ”Det er en katastrofe, min søn… jeg er færdig.”  

 
George forklarede, hvad der var sket. Sønnen: ”Far, jeg har advaret dig, at sådan noget kan 
ske, når du giver djævlen råderum i dit liv. Dette er din sidste chance. Vil du give dit liv til 
Jesus, hvis Han løser dette problem for dig?” George svarede desperat: ”Jeg vil.”  

 
Sønnen: ”Er du også villig til at give afkald på alle dine girlfriends og ikke beholde én eneste af 
dem, hvis Han løser dine problemer?”  

 
George: ”Ja”.  

 
George indgik denne aftale med Gud, og sønnen bad højt for sin far: ”Himmelske far, du hørte 
min far. Jeg beder i Jesu navn, at du vil berøre denne person, som skaber problemer for min 
far. Vær venlig at få ham til at ændre sine tanker og trække sine trusler tilbage. Jeg beder 
Fader, at når min far ringer til denne person om få minutter, vil han være hjemme, og svare 
ham venligt og tilgive ham.” 

 
George ringede bævende til personen, og det uventede skete. Personen var meget venlig og 
tilgav George. Samtalen varede nogle få minutter, og det store problem var løst for George. 
Han kunne næsten ikke tro det. Det var et mirakel, der rystede ham dybt i hans indre.  

 
GEORGE INDFRIEDE SIN DEL AF AFTALEN  
Umiddelbart indfriede George sin del af aftalen og bøjede sine knæ. Hans søn lagde sine 
hænder på sin fars hoved og ledte ham i en bøn til frelse.  

 
George bad ud af sit hjerte, og med tårer gav han sit liv til Jesus. Det var som en synder, 
George bøjede sine knæ. Men han stod op renset i Jesu blod. For George var det som at komme 
ud af et langt mareridt. Han følte en stor lettelse, en ubeskrivelig fred, en dyb glæde. Han 
kunne ikke forstå, hvad det var, som skete med ham. Alt i ham var så anderledes. Han var 
tilgivet, og han vidste det. 

 



Jesus blev pludselig så virkelig.  George spurgte sin søn: ”Hvad er sket med mig?” Sønnen 
svarede: ”Du er nu en ny skabning. Du er nu i Kristus, som Bibelen fortæller.” 
 
”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet 
til!” 2. Kor.5:17. 

 
ET HELT NYT LIV BEGYNDTE 
Et helt nyt liv begyndte for George. Han var nu 65 år, og han forlod bankverdenen på en 
dramatisk måde og blev studerende på en bibelskole i England.  

 
Før boede han i sit herskabshus, nu boede han på et værelse på 2 X 3 meter. Tidligere havde 
han privatchauffør. Nu tog han del i opvasken og alt andet praktisk. Gud havde gradvis fjernet 
de tre fundamenter, George havde bygget sit liv på før: Magt, penge og kvinder. 

 
Da George besøgte os i Hjørring for nogle år siden, spurgte jeg ham, hvad han gerne ville se og 
opleve: Skagen, stranden eller museer. ”Simon, jeg er kommet til Danmark for at besøge dig og 
din hustru og så tale om Jesus. Jeg har set alle strande og steder i verden.” 
 

 
 

George blev ordineret som prædikant af pastor Colin Urquart. 
 

GIFT IGEN MED SAMME HUSTRU 
Gud har på en enestående måde genforenet George med hans familie, og i 1998 blev han gift 
for anden gang med sin kone efter 31 års separation og skilsmisse. I dag bor George sammen 
med sin familie i Libanon, og næsten alle i familien har givet deres liv til Jesus.  



 

 
 

George blev gift med sin hustru anden gang efter 31 års skilsmisse.  
 

 
 

Hele familien blev genoprettet og her ses George sammen 
med hustruen, datteren, tre sønner, svigerbørn og børnebørn. 



I 2003 etablerede George den arabiske kristne satellit-tv station The Spirit Channel, som sender 
kristne programmer på arabisk over Mellemøsten, Nordafrika og Europa. 

 

 
 

George ønsker at nå verden med evangeliet.  
 

DET VIRKELIG LIV ER IKKE MAGT, PENGE OG SEX 
George har de sidste år rejst rundt i store dele af verden og fortalt sit vidnesbyrd og prædiket 
om, at det virkelige liv ikke er magt, penge og sex, men et spændende liv sammen med Jesus 
her på jorden og senere i Himlen. 

 

 
 

George til min 60 år fødseldagsfest i 2007 på Skaga Hotel. 
Den flotte sheikdragt er en gave, George medbragte fra Libanen. 


