الزيت الساموي هو زيت مقدس مصدره السامء.
أما الزيت املصىل عليه يف الكنيسة فهو اريض وهو بركة ايضا.
وتحيك لنا متاڤ ايريني حكاية الزيت الساموي املقدس :
ملا دخلت الدير ،أخدت بركة خدمة أمنا كرييا رئيسة الدير السابقة (1928م – 1962م)
فكنت االحظ انها ملا تكون تعبانه قوى ،كانت تقويل:
"يا أمنا إيرينى هاىت ازازة الزيت إلىل غطاها لونه كذا  " ..وكانت ملا ترشم نفسها بالزيت
ده ،كانت تخف  ..وملا تكون تعبانة نص نص ،تقول ىل" :هاىت االزازة إلىل غطاها لونه كذا"..
وملا تكون عايزة زيت للربكة كانت تقوىل" :هاىت االزازة الفالنية"..
وىف يوم قلت لها:
"قوىل ىل ياأمى هو إيه الفرق بني الزيوت دى؟.
فردت أمنا كرييا وقالت  " :الزجاجة األوىل دى ذخرية
من األبنا أبرأم أسقف الفيوم والجيزة (1829م – 1914م)
هو كان بيحب ديرنا قوى وكانت للدير معزة كبرية عنده
وبيرتدد علينا كتري ،فقبل ما يتنيح جه زارنا وقال ىل:
" دى آخر زيارة يل ،وأنا عندى ذخرية من الزيت ومش
هاكون مطمنئ عليها غري ىف الدير عندكم  ..والذخرية دى
هي عبارة عن ازازة زيت جاىن من السامء عطهاين املالك
ميخائيل فخديها وخليها عندك بركة للدير ألىن خايف
أسيبها يف مكان تاين محدش يعرف قيمتها ."..
فقلت لها" :والزيت التاىن ده إيه؟"..
فقالت :كذا زيت مع بعض من القدس ومن أديرة الرهبان".
فسألتها " :والثالث؟ ..
قالت " :ده زيت مصىل بأدهن به كل ليلة للربكة "..

وملا تنيحت أمنا كرييا ،استلمت الزيوت دى بعد ما مسكت مسئولية الدير ..وملا اتبنت
كنائس داخل الدير ،قلت يف نفيس الزيت الىل استلمته ما يقعدش ىف القالية عندى أنا أحطه
تحت املذبح ..ومن يوم ما مسكت خدمة الدير وهو تحت املذبح بيحرض كل القداسات،
وىف ختام الصوم يحرض صالة القنديل ونضعه تحت املنجلية وكامن يحرض قراءات أسبوع
اآلالم وأبو غلمسيس وتسبحة ليلة العيد ،وبعدين نقول له" :ادخل إىل فرح سيدك تاىن تحت
املذبح".
حكاية تانية عن الزيت:
ىف يوم كنت تعبانة قوى ومتأملة جدا ً ومفيش وال أى دواء أو مسكن
نافع وكانت دموعى بتنزل بتلقائية وغزارة ،مش متضايقة من املرض لكن
من شدة األمل الىل فوق احتامىل ..فرفعت قلبى لربنا وقلت" :أشكرك
يارب ،أنا مش متضايقة بس أديني قوة احتامل وساعدىن"..
ومن شدة األمل ما قدرتش أنزل القداس وبالتاىل معرفتش إن اليوم ده
كان تذكار القديس األنبا شنوده  ..وبصيت لقيت القديس األنبا شنوده
رئيس املتوحدين قدامى ىف هيئة نورانية البس أبيض وعىل صدره صليب
وىف إيده كامن صليب  ..كنت شفته مرتني تالتة قبل كده ،فقال ىل" :األمل
فعالً فوق طاقتك ،وربنا يسوع املسيح بعتنى علشان أصىل لك وأرشمك
بالزيت (وكان ىف إيده قطنة مليانه زيت) ..وفعالً صىل ىل بالصليب الىل
ىف إيده ورشمنى بالزيت  ..وبعد كده أصبح األمل محتمل .وبعدين قال:
خىل القطنة دى معايك واحتفظى بيها وملا يبقى األمل فوق طاقتك ادهنى بيها ،فتتشال الزيادة
ويبقى الىل عىل قد طاقتك"..
أخدت القطنة وحطيتها ىف برطامن علشان أحافظ عىل الزيت الىل فيها وحطيت الربطامن
ىف ركنة الصالة يف قاليتي  ..وأثناء ما كنت بأصىل بالليل ،قلت ىف نفىس ما أنا احط من الزيت
الىل عطاهوين األنبا شنوده عىل الزيت الىل من عند األنبا أبرآم ،وفجأة لقيت الربطامن الىل
فيه القطنة مليان زيت آلخره وريحته جميلة جدا ً!! ..فأخدنا الزيت وحطيناه عىل زيت األنبا
أبرآم اليل موجود تحت املذبح..

حكاية تالتة عن الزيت:
كان فيه طفل قريب واحدة من الراهبات عندنا
عنده تالت سنني ونصف  ..أهله لقوا حرارته عالية
وصلت إىل  40ومفيش أى خافض حرارة نافع معاه.
عملوا له تحليل واتضح ان عنده فريوس ىف املخ
وبعد كده دخل ىف غيبوبة ونقلوه للمستشفى،
فالدكاترة قالوا لهم" :إحنا ننصحكم انكم ترجعوا
بالطفل للبيت بدل البهدلة ألن ده بالكتري يوم
وميوت".
اتصلت أمه بالدير وكانت بتبىك بحرقة ،فقلت
لها" :ادهنى الطفل بزيت الشهيد أبوسيفني"..
وفعالً عملت كده ولقيت الطفل قام من عىل
الرسير ونزل عىل األرض وبدأ يلعب ..
فقالت له" :إيه ده يا حبيبى؟!،
فقال لها  " :يا ماما أبو سيفني أخد الواوا وطار  ..أنا شفته راكب حصان كبري ومعاه سكينتني
كبار ،فخفت  ..فقال ىل" :ماتخافش!  ..بىص لبسنى إيه"..
األم لقيت الطفل البس صليب جلد من شغل الراهبات يف الدير ومربوط ىف قطان الصليب
زجاجة زيت مصىل ،فطلبت منها أننا نقسم الزيت ده بينى وبينها ،وحطيته عىل زيت األنبا
ابرآم..
حكاية رابعة عن الزيت:
كان عندنا ىف حضن األب بكنيسة الشهيدة دميانة قبل تجديدها أيقونة جميلة جدا ً
للصلبوت مدشنه .وىف يوم والراهبات بينظفوا الكنيسة لقوا االيقونة بتنزل زيت ..وكان نازل
من إيدين رب املجد .فجابوا ىل الصورة وشافها نيافة األنبا رويس واألنبا ميصائيل .وقعدت
الصورة تنزل زيت ملدة  48ساعة ..
فحطيت الزيت ده عىل الزيت الىل عندنا.

حكاية خامسة عن الزيت:
من فرتة طويلة كنت شفت روؤيا يف زاوية من جنينة الدير الكبرية  ..شفت الست العدرا
وطلبت مني ان تتبني كنيسة يف املكان ده باسمها علشان العيلة املقدسة اسرتاحت فيه ملا
جت مرص.
بعد ما بنينا الكنيسة ،جه قداسة البابا كريلس السادس لتدشينها ،وعند تدشينه لصورة الهروب
ايل مرص املرسومة عىل الحيطة فار املريون وطار عليها.

وىف سنة 1989م حبينا نوسع الكنيسة وجت مجموعة من الشاممسة علشان يقرشوا الصور
املدشنه املرسومة عىل الحيطة علشان بعد كده نهد الحيطة القدمية وملا وصلوا لصورة الهروب
لقوا الزيت بينزل منها بغزارة ،فقالوا للراهبات" :الحقوا شوفوا "..فعرفنا إن الست العدرا مش
عايزة صورتها تتقرش وال تتشال من مكانها ،فجمعنا الزيت الىل فضل ينزل عىل مدى ثالثة
أسابيع وحطيناه عىل الزيت الىل عندنا.
حكاية سادسة عن الزيت:
آخر املطاف كان فيه أب اسمه إيرينيئوس وهو أسقف برمنجهام بانجلرتا ومن طائفة
اليونانني األرثوذكس ،وكان محب جدا للكنيسة كلها وكان بيصىل بحرارة أمام ربنا من أجل
وحدة الكنيسة  ..وىف مرة وهو بيصىل ويبىك شاف يف روؤية قداسة البابا كريلس السادس
ومعاه طفل ماسكه يف ايده البس أبيض ..

وقال له " :أنا مبسوط انك بتصىل من أجل وحدة الكنيسة وأنا كامن بأصىل معاك"..
فسأله األب إيرينيئوس " :مني الطفل ده؟"
فقال له :ده الشهيد أبانوب

وبعدين البابا كريلس قال  :أنا عايز أبعتك يف مهمة ملرص فهل ممكن تروح؟ "..
فرد عليه " :أنت تأمر "..
قال له " :روح لدير الشهيد أبو سيفني وده دير غاىل عليا وهناك قابل متاف ايريني دى بنتى
الروحية الغالية عليا برضه واديها الزيت ده .وهى عندها زيت ساموي مقدس خليها تخلط
االتنني عىل بعض وتديك منه ،وقول لها أبوك بيقول لك:
"هتعاين من أمراض كترية صعبة وهتعمىل عمليات كتري وفيه مشاكل كترية هتقابلك ،بس
ما تخافيش ،ربنا معايك وأبويك بيصىل لك  ...صحيح هتتأملى كتري لكن ربنا هيسندك  ..ما
تخافيش".
وعايزك كامن تروح تزور دير الشهيد مارمينا واملزار بتاعى".
وجه فعالً ملرص ىف نوفمرب 1991م وزار الدير وحىك ىل القصة دى يف حضور األنبا ميصائيل
والدكتور أحمس أباهور ..وأخدت القارورة الجميلة جدا الىل كان جايب فيها الزيت وخلطته
بالزيت الىل عندنا.
وانا سميت الزيت الساموي ده «الزيت اليل هو» وأنا باديه للناس التعبانه أو الىل عندهم
مشكلة ألنه بركة ساموية وألن له قوة عمل املعجزات حسب مشيئة رب املجد وقوة االميان.
يتميز الزيت الساموي برائحته الجميلة جدا التي ال تتبخر.

