
الشهيد يف الكهنة يوسف ديسفينااجلديد القديس   
(، تقومي كنسي٩٤٤۱متوز  ٢٢ †)  

ذ اتُ  الذي ،جممع أساقفة كنيسة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف اليوانن بعد قرار
حصل اإلعالن الرمسي لقداسة القديس ، إبدخال إمسه يف سنكسار القديسني ٢۰۱٤يف أيلول 

يومي  ،فهألول على شر اكما التذكار الليتورجي   ،اجلديد الشهيد يف الكهنة يوسف ديسفينا
)وفقاً للتقومي املدين أو اجلديد( يف كنيسة الرسولني بطرس  ٢۰۱٥آب  ٤آب والثالاثء  ٣اإلثنني 

رئيس نيكوس صاحب الغبطة كاليع املقدس، رئيس اجملمترأس وبولس يف دافين )أثينا(، اليوانن. 
 اركه يف اإلحتفاليشالسحر والقداس اإلهلي يوم الثالاثء و  الغروب يوم اإلثنني دمخ   ،أساقفة أثينا

ومشاسني. حضر أيضًا هذا احلدث التارخيي عدد كبري من الكهنة أربعة أساقفة وأربعة كهنة 
 . والرهبان واملؤمنني

فينا سيف بلدة دي ۱٩۰۰إبسم يوحنا أنطونيو عام يوسف الشهيد اجلديد ُولد القديس 
اة أرثوذكسية تقليدية. يف حيأنشآه يف وسط اليوانن، حيث ترعرع على أيدي أبوين تقيني الصغرية 

يم راهبًا بعمر صغري ويف عام  ، وبعد أن رفض ۱٩٣٥ُرسم إىل الكهنوت. يف عام  ۱٩٢٥س 
يف تلك السنة قدمي. التقومي ال كفا حانن الرمسية، انضم إىل  ة اليو كنيس   ح التقومي ال ي تبنتهإصال

مي القدمي"، وبعد سنة يد بسبب "تبعيته للتقو ذاهتا، خلعته كنيسة اليوانن الرمسية ذات التقومي اجلد
سي يف جزيرة اريستوس الرئيعيب هائل لتربيك املياه وذلك يف ميناء كمن ذلك نظّم إحتفال ش

تقومي. يف هذا ال ارالذين رفضوا ابتك طقتهكل مجاعات التقومي القدمي يف من  يوبواي، جامعًا 
 واحنراف كنيسة اليوانن الرمسية عن التقليد املقدس. شدة ابتكار التقومي اإلحتفال أدان ب



ه وجّردته توسجنقوات الشرطة ه تلاعتقورداً على إعرتاضاته األمينة،  ،۱٩٣٨وأخرياً عام 
نوع من ا البطلب من الكنيسة الرمسية. هذ، وكل ذلك حليته ابلقوة تحلقجّبته الكهنوتية و  من

وانن وهو وصمة ضد كهنة التقومي القدمي يف مجيع أحناء الي ورسمُ  تقنياً  قانوينالغري ل عمالرببرية و ال
فها  بتصرّ  هي ال يالت العلمانية وكاوعلى ال "الرمسية"عار بليغة على اإلدارة الكنسية للكنيسة 

 اهليكلية املدنية.  كفرع من

رس الصوم كرجل ميا  اليواننواملؤمنني لكهنة من اكبري كان األب يوسف حيظى بتقدير  
 لكل  بال ةيدم اإلهلل  تفل ابخالقية عالية وتضحية ذاتية. كان حيصاحب إجنازات أالقاسي و 

ات وأوائل ه الروحية. يف أواخر الثالثينإرشاداتتعليمه و دائماً حاضراً لدمة املؤمنني وكل من أراد و 
عاطف مع تقومي القدمي أو يت التينتمي جلماعاكان زءاً كبريًا من اليوانن  ج حني ،األربعينات

 لقديسل اانوالئهم للتقليد املقدس، كان هناك احرتام شعيب عميق لألبطال الروحيني وابلتايل 
ن، تقديراً عالياً لفضائله الروحية ومواهبه النبوية. فعاًل، وأثناء احتالل أملانيا النازية لليوان سفو ي

ع رفاقه املواطنني م ياةاحلوضرورايت  هطعامقرى اجلبلية قرب كورنثوس، شارك حني كان خيدم يف ال
  الذين العديد منهم كان يقارب حالة اجملاعة يف آخر سنتني من اإلحتالل. 

وسف، س يالقديقام ، الشيوعيالتمرد  عتوسّ قوى احملور و ، وبعد خسارة ۱٩٤٤يف عام 
ون يف وا يساعدانالذي حلني ذلك الوقت بقي صامتًا بوجه الشيوعيني وإيديولوجيتهم طاملا ك

 أدان يني.ابلتكلم علناً ضد املتمردين الشيوعبدأ و الدفاع عن األمة اليواننية ضد الغزاة النازيني، 
ارضوا إيديولوجيتهم. عأساتذة ومدنيني أبرايء و قهم اليواننيني من كهنة عماهلم العنفية ضد رفاعلناً أ

وهو أدان أيضاً ومقت إحلادهم القتايل. ابلفعل هو دعى جبرأة الشيوعيني إىل التوبة عن جرائمهم 
قاموا و قلوه حكموا عليه ابملوت. وابلتايل اعتوعدم إمياهنم. نتيجة ذلك، قام الشيوعيون بغيظهم و 



د أن قتلوه، قاموا عرب األهلية اليواننية. بأثناء احل به مث ذحبوه، كما فعلوا ابلعديد من الكهنةبتعذي
ضوء  قال أنه شوهد هناكي بسرعة ودفنوا بقاايه يف ابانري ي، وهي قرية صغرية يف إقليم كورنثوس. 

 من بعيد لعّدة ليايل فوق املكان الذي استشهد فيه.

بعد ذلك و بطريقة فضولية جداً، ُتشف املوقع احملدد لبقااي القديس الشهيد يوسف اك
قف يف نقطة ، تو أولئك الذين يفتشون عن مكان دفنهرفقة محاره، الذي كان ب التحرير، عندما

، . وفعاًل، عندما نُبش املكان الذي دّل عليه احليوانحبوافره األماميةاألرض معينة وبدأ حيفر 
رائحة  نهام مه الرهباين. والرفات أيضًا فاحتاعرف عليها من حز لتا ُوجدت بقااي الشهيد. تّ 

اينوس ال ي ُرمست يف دير القديسني كرب  لقديسيضًا أيقونة اكما أ  ت العطرةتلك الرفاعطرة. 
ة الشهيد أولئك الذين حضروا إعالن قداس ليكّرمها وانن، وضعتاالي ،يوستينة املقدس يف فيليو 

 من ق بل جممع كنيستنا املقدس. 

 .ة يوسفالشهيد يف الكهنالقديس نا ليتشفع بف
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