The Life Story of Rev. Hanna Ibrahim

القس حنا ابراهيم :ولد في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا,مصر .دعي إلى الخدمة منذ 76
عاما ً في محافظة المنيا ،وخدم في عدة كنائس وحمالت تبشيرية .تزوج من السيدة فايزة
غالي بشارة سنة  9191وهي شاركته في الخدمة حتى انتقالها للمجد سنة  .9111أوالده
هم :سينوت وسامي وسونيا وسلفيا وهم أعضاء في الكنيسة هنا في بوسطن
ماساتشوستس .ابتدأ الكنيسة المعمدانية في بني سويف ,مصر في  5نوفمبر 9197وخدم
فيها حتى سنة  .9171د ٌ ِع َي للخدمة في سنة  9171في الكنيسة المعمدانية بغزة ,فلسطين
وخدم فيها وفي األراضي المقدسة حتى  97يونيو  .9167د ٌ ِع َي للخدمة في الكنيسة
االنجيلية العربية المعمدانية ببوسطن في سنة  .9167وخدم الرب بكل أمانة وتضحية
ومجبة حتى آخر لجظة في حياته عند منتصف الليل يوم الجمعة  11مارس .1009

The Reverend Hanna Ibrahim Life Testimony
“I wish I had one thousand years to serve the Lord”

“Yet it shall not be so among you; but whoever desires to become
great among you, let him be your servant. And whoever desires to
be first among you, let him be your slave—just as the Son of Man
did not come to be served, but to serve, and to give His life a
ransom for many.” Matthew 20:26-28
Reverend Hanna Ibrahim was born on April 6, 1913 to
conservative Coptic Orthodox parents in the Town of Samalot, of
the Province of El-Menya, Egypt. During his High School years in
El-Menya, he was invited to attend a revival meeting at the ElMenya Pentecostal Church. During the worship service, he received
salvation and new life by faith in the crucifixion, death, and
resurrection of the Lord and Savior Jesus Christ. On November 13,
1928, the Lord poured His Holy Spirit on Reverend Hanna as he
prayed and asked for the filling of the Holy Spirit, Luke 11:12-13.
He immediately began to speak in new tongues Acts 2:4, and the
Lord also gave him the gift of interpretation of tongues and spiritual
revelations.
Rev. Hanna ministered in the City of Giza, Egypt for one full
year and started a small Christian School in El-Giza. The Lord
opened a great field of ministry among the people and the
university students. Next, he moved to the City of Bani-Suef where
he settled and started a new church.
In 1939, Rev. Hanna married Mariam (Faiza) Ghali Bishara of
Bani-Suef, whom he met in the new church he started. Their
children are Sinote, Samy, Sonia, and Sylvia. Sinote married
Marcelle Faried Bishay of Helliopolis, Egypt and Samy married
Hana Shawki Tarazi of Gaza, Palestine. Sonia married Bashir Doss
of El-Fayoum, Egypt and Sylvia married Dr. Ashraf Selim of
Helliopolis, Egypt.
The Lord blessed the ministry in Bani-Suef as the new church
grew in number. Many people were saved, and many sick people

were healed. The Lord continued to open new doors for the
ministry in the neighboring towns of Beba and El-Wastta where he
and his late wife, Faiza, visited weekly to minister, encourage, and
serve the brethren. The Lord blessed the work in these places as
many were saved and joined the church.
In 1962, Dr. David Dorr, the Chief Missionary in Gaza invited
Rev. Ibrahim to minister at the Baptist Church and the Baptist
Hospital of Gaza. After his visit to Gaza, he was invited to stay and
pastor the church. It was a difficult decision, but he chose to obey
the will of the Lord and accepted the invitation. He ministered in
the church and served the community in Gaza preaching the
message of salvation by faith. Also, he ministered in the Hospital
Chapel every Friday morning to the doctors, nurses, hospital staff,
and patients. By the grace of God, the church in Gaza grew great in
number and many people received the salvation message. During
the fourteen years he spent in Gaza, Rev. Hanna’s ministry spread
to other regions of the Holy Land and the city of El-Areesh in
Egyptian Sinai.
The Lord sent Reverend Hanna and his wife Faiza to Boston,
Massachusetts. The Arabic Evangelical Baptist Church in Boston
invited him to minister and become its pastor. He ministered in the
small Chapel in the basement of the Emmanuel Episcopal Church.
The church grew and moved to the main church sanctuary known to
us today. The church continued to grow as Reverend Hanna and his
wife fellowshipped with many Arabic families in the Greater
Boston Area. Throughout the week, Rev. Ibrahim and Faiza would
visit homes of Arabic speaking people in the Greater Boston Area
and minister to them. The people came to know more about
Reverend Hanna and his wife, their faith and their principals. He
believed in the full Gospel of repentance from sin, faith in the
salvation of the Lord Jesus Christ, and water baptism for believers.
He continued to visit the people, minister to them, and pray for the
sick. The Lord continued blessing the church through Rev.
Ibrahim’s ministry until the last minute of his life at midnight on
Friday, March 28, 2003. Rev. Ibrahim said: “We are continuing our
labor for our Lord as the work of the Lord is great and large, and
there are still great fields to serve in, and new grounds to take.”

فقرأ لهم عن آخر اآليام وعن ا لمجئ الثاني للرب يسوع إلختطاف الكنيسة ,وعن الضيقة العظيمة التى
ستكون فى العالم للباقين على األرض بعد إختطاف الكنيسة ,وعن حرب هرمجدون والملك األلفى
للمسيح على األرض ودينونة األشرار .وكانت فرصة عظيمة لتوجيه أفكارهم الى خالص نفوسهم فرجع
للرب كثير من األطباء والممرضات وبعض الناس.
وفتح الرب الباب للخدمة فى األراضي المقدسة بعد أن هدأت األمور بعد الحرب وفتحت الحدود بينها
وبين غزة ودعي القس حنا للخدمة فى الناصرة والرب عمل نهضة مباركة فى الناصرة لمدة ستة
شهور .ثم فتح الرب باب للخدمة فى مدرسة الناصرة التى يحضرها الف طالب وطالبة حيث كان يعمل
بها محاضرات تعليمية كل يوم ويعلمهم الترانيم اإلنتعاشية المصرية حتي صارت الناس ترنم فى كل
شارع ,كما قال أحدهم" :إن الناصرة ترتل"
وإشترك القس حنا مع خدام الرب فى األراضى المقدسة فى عمل مؤتمرات فى بيت جاال كان يحضرها
المئات حيث تكرر ت المؤتمرات لعدة سنوات ,وقام أيضا بالخدمة فى كنائس أخر فى الجليل و طبرية و
المستشفى اإلنجليز لجميع الممرضات العرب باألراضي المحتلة.

شهادتي أذيع" :يا ليت لي ألف سنة ألخدم فيها الرب"
شهادة القس حنا إبراهيم
"فال يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما .ومن أراد أن يكون فيكم أوال
فليكن لكم عبدا .كما أن ابن اإلنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين .متي 11
"62 :
ولد في  2أبريل  1111في أسرة مسيحية قبطية محافظة في بلدة سمالوط محافظة المنيا بمصر .في
أثناء الدراسة الثانوية ,دعي لحضورإجتماعات نهضة روحية في الكنيسة الرسولية بالمنيا ف نال الحياة
الجديدة باإليمان بعمل المسيح على الصليب وصار إبنا هلل وكان ذلك فى  11نوفمبر  .1161بعد ذلك
بستة أشهر في حياة رافلة في السعادة الحقيقية ودراسة كلمة هللا سكب الرب عليه الروح القدس بغزارة
إذ كان يطلب هذه الموهبة المباركة كما جاء في لوقا  .11 :11ثم أعطاه الرب أن يتكلم بألسنة وموهبة
ترجمة األلسنة واإلعالنات الروحية كما جاء في أعمال الرسل .4 :6
الدعوة للخدمة:
شعر بقوة وغيرة عظيمة في قلبه تدفعه لدراسة كلمة الرب وأيضا ألن يذهب الى القر المحيطة وخدمة
اإلنجيل وتم ذلك فعال وخالل هذه الخدمة تحقق من دعوة الرب له للخدمة عن طريق إقناع الروح القدس
 ,وأعطي الفرصة للتخصص للخدمة فتأنى الى أن تثبت من ذلك وتكررت الدعوة عمليا فذهب الى حقل
جديد وبالرغم من الجفاف الروحى فتح الرب الباب بطريقة عجيبة حتى خلصت النفوس وإنسكب روح
هللا القدوس بغزارة على النفوس  .طلبت الكنيسة رسامته قسيسا ورسم فكان أصغر قسيس في مصر
كلها وحضر الحفل مئات الناس و الرب بارك الخدمة واتسع العمل بقوة الرب .وطارت شرارة اإلنتعاش
للصعيد وحدثت نهضة في مدينة صدفا.
إنتقل ا لقس حنا إبراهيم الى مدينة الجيزة ومكث هناك سنة كاملة ,وفتح مدرسة صغيرة للتعرف بالناس
وتوصيل الرسالة لهم ,وبدأ إجتماع كنيسة جديدة وجاء يوم صلى فيه بحرارة للغاية وإذا عدد ثمانية
وعشرين نفسا أتوا لحضور اإلجتماع تلك الليلة .ونمت الخدمة فى الجيزة وإنفتح باب فعال بين طلبة
الجامعة واألهالي ,وكانت سنة مباركة.


الخدمة فى بوسطن
أرسل الرب القس حنا الى بوسطن مدعوا من المجمع المعمداني الجنوبي ,وفى بوسطن دعي اإلخوة
القس حنا لرعاية الكنيسة اإلنجيلية المعمدانية العربية بعد القس سامى عمار حيث كان قد إنتفل الى
جورجيا ليبدأ خدمة جديدة هناك .كانت الخدمة تقام في القاعة الصغيرة بالدور السفلى حيث بارك الرب
العمل وإزداد العدد كل اسبوع ووافقت الكنيسة األسقفية صاحبة المكان أن تسمح للكنيسة بالعبادة فى
القاعة الرئيسية الكبيرة .إتسع العمل بقوة الرب وكان يعمل إجتماعات فى بالد أخر محيطة بمدينة
بوسطن فى بيوت المؤمنين حتى عرفت الكنيسة والمبادئ الكتابية التى كان يعلمها القس ح نا لإلنجيل
الكامل من رجوع الى الرب والتوبة ومعمودية ا لماء للمؤمنين المدركين وإنسكاب الروح القدس حسب
وعد اآلب باآليات والعجائب والتكلم بألسنة أخر كما أعطاهم الروح القدس أن
ينطقوا وحسب تعليم العهد الجديد للكنيسة وليس منقوصا من شيئ.
وتابع الرب بخالص النفوس وشفاء المرضى وخدمة الزيارات واآلفتقاد والصالة من أجل الجميع حتى
آخر لحظة فى حياة القس حنا إبراهيم فى منتصف الليل يوم الجمعة الموافق  61مارس .6771
لقد كان يقول " :ما زال الجهاد أمامنا عظيما وكبيرا وأمامنا أرضا لآلمتالك"

الخدمة في بني سويف
بعد الخدمة في مدينة الجيزة انتقل القس حنا إلى مدينة بني سويف حيث فتح الرب باب جديد للخدمة
وابتدأ كنيسة جديدة هناك .وبينما كان يخدم الرب في بني سويف إختار له الرب الزوجة ,وتزوج األخت
فايزة ( مريم) غالي بشارة من بني سويف والرب أعطاهما ولدين سينوت وسامي وبنتين سونيا وسلفيا.
وصار هو وزوجته فايزة يخدمان معا بزيارات للعائالت بدون تردد والرب عامل معهما بقوة وبخالص
نفوس وشفاء مرضى وإخراج شياطين ,وفتح الرب أبوابا جديدة للخدمة في البلدان المجاورة لبني
سويف منها ببا التي بنيت فيها كنيسة ومدينة الواسطة حيث كانا يذهبان باستمرار أسبوعيا إلى
المدينتين لتشجيع عمل هللا وكان العمل ينموا ويزداد والرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
الخدمة في غزة
دعي القس حنا إلى غزة في عام  1126للزيارة – ثم اختارته الكنيسة هناك ليكون قسيس المستشفى
المعمداني وراعي الكنيسة المعمدانية التابعين للمجمع المعمداني الجنوبي  ,وكان صعبا عليه ان يلبي
الدعوة ولكنه أطاع الرب وذهب مع أسرته في  6فبراير  . 1121وبارك الرب العمل وأرسل نهضة في
المدينة وكثيرون نالوا اختبار الحياة الجديدة وكانت الخدمات للمستشفى صباح كل يوم جمعة للممرضات
واألطباء والموظفين والمرضى وكان الحضور حوالي  07إلى  17نفس وكان أيام األعياد يحضر الحاكم
العام ورؤساء الحكومة والدوائر يسمعون عظة الميالد والقيامة وعن الهوت المسيح .وتكون اجتماع
للشباب والشابات واجتماع للسيدات والشاب ات ,وكانت الكنيسة تنموا وتزداد بنعمة الرب .وكانت غزة
مملوءة بالمدرسين المصريين للثانوية الذين كانوا يحضرون الى الكنيسة وخاصة بعد حرب  1120حيث
إنزعج الناس بسبب الحرب ولذلك سألوا القس حنا عن رأي الكتاب المقدس بخصوص األيام األخيرة

