القديس اجلديد الشهيد يف الكهنة يوسف ديسفينا
(†  ٢٢متوز  ،۱٩٤٤تقومي كنسي)

بعد قرار جممع أساقفة كنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن ،الذي ُاتذ
يف أيلول  ٢۰۱٤إبدخال إمسه يف سنكسار القديسني ،حصل اإلعالن الرمسي لقداسة القديس
اجلديد الشهيد يف الكهنة يوسف ديسفينا ،كما التذكار الليتورجي األول على شرفه ،يومي
اإلثنني  ٣آب والثالاثء  ٤آب ( ٢۰۱٥وفقاً للتقومي املدين أو اجلديد) يف كنيسة الرسولني بطرس
وبولس يف دافين (أثينا) ،اليوانن .ترأس رئيس اجملمع املقدس ،صاحب الغبطة كالينيكوس رئيس

أساقفة أثينا ،خدم الغروب يوم اإلثنني والسحر والقداس اإلهلي يوم الثالاثء يشاركه يف اإلحتفال
أربعة أساقفة وأربعة كهنة ومشاسني .حضر أيضاً هذا احلدث التارخيي عدد كبري من الكهنة
والرهبان واملؤمنني.
ُولد القديس الشهيد اجلديد يوسف إبسم يوحنا أنطونيو عام  ۱٩۰۰يف بلدة ديسفينا

الصغرية يف وسط اليوانن ،حيث ترعرع على أيدي أبوين تقيني أنشآه يف حياة أرثوذكسية تقليدية.
سيم راهباً بعمر صغري ويف عام ُ ۱٩٢٥رسم إىل الكهنوت .يف عام  ،۱٩٣٥وبعد أن رفض

إصال ح التقومي ال ي تبنته كنيسة اليوانن الرمسية ،انضم إىل كفا ح التقومي القدمي .يف تلك السنة
ذاهتا ،خلعته كنيسة اليوانن الرمسية ذات التقومي اجلديد بسبب "تبعيته للتقومي القدمي" ،وبعد سنة
من ذلك نظّم إحتفال شعيب هائل لتربيك املياه وذلك يف ميناء كاريستوس الرئيسي يف جزيرة
يوبواي ،جامعاً كل مجاعات التقومي القدمي يف منطقته الذين رفضوا ابتكار التقومي .يف هذا
اإلحتفال أدان بشدة ابتكار التقومي واحنراف كنيسة اليوانن الرمسية عن التقليد املقدس.

وجردته
وأخرياً عام  ،۱٩٣٨ورداً على إعرتاضاته األمينة ،اعتقلته قوات الشرطة وسجنته ّ
من جبّته الكهنوتية وحلقت حليته ابلقوة ،وكل ذلك بطلب من الكنيسة الرمسية .هذا النوع من
الرببرية والعمل غري القانوين تقنياً ُمورس ضد كهنة التقومي القدمي يف مجيع أحناء اليوانن وهو وصمة

بتصرفها
عار بليغة على اإلدارة الكنسية للكنيسة "الرمسية" وعلى الوكاالت العلمانية ال ي هي ّ
كفرع من اهليكلية املدنية.
كان األب يوسف حيظى بتقدير كبري من الكهنة واملؤمنني اليوانن كرجل ميارس الصوم
القاسي وصاحب إجنازات أخالقية عالية وتضحية ذاتية .كان حيتفل ابلدم اإلهلية بال كلل
ودائماً حاضراً لدمة املؤمنني وكل من أراد تعليمه وإرشاداته الروحية .يف أواخر الثالثينات وأوائل

األربعينات ،حني جزءاً كبرياً من اليوانن كان ينتمي جلماعات التقومي القدمي أو يتعاطف مع
والئهم للتقليد املقدس ،كان هناك احرتام شعيب عميق لألبطال الروحيني وابلتايل انل القديس

يوسف تقديراً عالياً لفضائله الروحية ومواهبه النبوية .فعالً ،وأثناء احتالل أملانيا النازية لليوانن،
حني كان خيدم يف القرى اجلبلية قرب كورنثوس ،شارك طعامه وضرورايت احلياة مع رفاقه املواطنني
الذين العديد منهم كان يقارب حالة اجملاعة يف آخر سنتني من اإلحتالل.
توسع التمرد الشيوعي ،قام القديس يوسف،
يف عام  ،۱٩٤٤وبعد خسارة قوى احملور و ّ

الذي حلني ذلك الوقت بقي صامتاً بوجه الشيوعيني وإيديولوجيتهم طاملا كانوا يساعدون يف
الدفاع عن األمة اليواننية ضد الغزاة النازيني ،وبدأ ابلتكلم علناً ضد املتمردين الشيوعيني .أدان

علناً أعماهلم العنفية ضد رفاقهم اليواننيني من كهنة وأساتذة ومدنيني أبرايء عارضوا إيديولوجيتهم.

وهو أدان أيضاً ومقت إحلادهم القتايل .ابلفعل هو دعى جبرأة الشيوعيني إىل التوبة عن جرائمهم
وعدم إمياهنم .نتيجة ذلك ،قام الشيوعيون بغيظهم وحكموا عليه ابملوت .وابلتايل اعتقلوه وقاموا

بتعذيبه مث ذحبوه ،كما فعلوا ابلعديد من الكهنة أثناء احلرب األهلية اليواننية .بعد أن قتلوه ،قاموا
بسرعة ودفنوا بقاايه يف ابانري ي ،وهي قرية صغرية يف إقليم كورنثوس .يقال أنه شوهد هناك ضوء
من بعيد لع ّدة ليايل فوق املكان الذي استشهد فيه.
اكتُشف املوقع احملدد لبقااي القديس الشهيد يوسف بطريقة فضولية جداً ،وذلك بعد
التحرير ،عندما محاره ،الذي كان برفقة أولئك الذين يفتشون عن مكان دفنه ،توقف يف نقطة
دل عليه احليوان،
معينة وبدأ حيفر األرض حبوافره األمامية .وفعالً ،عندما نُبش املكان الذي ّ
ُوجدت بقااي الشهيد .تّ التعرف عليها من حزامه الرهباين .والرفات أيضاً فاحت منها رائحة

عطرة .تلك الرفات العطرة كما أيضاً أيقونة القديس ال ي ُرمست يف دير القديسني كرباينوس
ليكرمها أولئك الذين حضروا إعالن قداسة الشهيد
ويوستينة املقدس يف فيلي ،اليوانن ،وضعتا ّ

من قبل جممع كنيستنا املقدس.

فليتشفع بنا القديس الشهيد يف الكهنة يوسف.

من اليسار ،أيقونة القديس يوسف؛ من اليمني ،لفيف من الكهنة أثناء خدمة إعالن القداسة.

