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 تشرين األول19في 
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 لدواٍع رعائية، اقتضت الحاجة البحث عن سيرة كل من القديسة لورا، وهناك الكثير من المتسميات باسمها
 في ديارنا، كما عن اسم قديسة يشسستق منسسه اسسسم كاليسسا. تم العثسسور على سسسيرتي القديسسستين في السنكسسسار

 تشرين األول.19اليوناني، ومن باب الصدف أن كالهما يعّيد لهما في 

(864)+القديسة الشهيدة لورا القرطباوية 

إسبانيا والبرتغال ونشققأت إمققارة قرطبققة في الجنققوب في بدايققة القققرن نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (غزا المسلمون شبه الجزيرة األيبيرية   نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (لاغتربلاو اينابسإ)
 . ُيعرف القوط الغربيون الذين عاشوا في هذه األراضي باسم المستعربين، وانتشققر929 و 756الثامن، بين عامي 

 بين هققذه المجموعققة من المسققيحيين الققذين عاشققوا في األراضققي األمويققة حركققة شققجعتهم على االستشققهاد
الطوعي. 

 على ما يبدو، كان الحكام المسلمون والسلطات الكنسية المستعربة قققد توصققلوا إلى اتفققاق يقضققي بققأن يحققترم
 المستعربون سلسلة من القواعد، فال ُيمنعوا من االستمرار في معتقداتهم. ولكن، بتأثير من اإلكليريكي آفلوجيو

Eulogioنرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (لاغتربلاو اينابسإ)الذي من قرطبة  de  Córdoba مسققيحيًا من المسققتعربين50نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو ( وقد كان أسقفًا، تطققوع مققا يقققرب من  
لالستشهاد. وكان من بينهم القديسة لورا التي من قرطبة.

 كانت القديسة لورا التي من قرطبة مسيحية مستعربة من أصققل قققوطي ومن عائلققة نبيلققة عاشققت في إسققبانيا
 المسلمة خالل القرن التاسع. تزوجت من مسؤول مهم في اإلمارة، وأنجبت منه ابنتان. أصبحت أرملة بعد سققت

سنوات، وبعد فترة قررت دخول دير سانتا ماريا دي كوتكالرا.
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القديسة كليوباترا وابنها يوحنا
 كانت كليوباترا ابنة رجل فلسطيني ثري وتقي. تزوجت من قائد عسكري تققوفي أثنققاء خدمتققه في مصققر، وبقي
 عزاؤها كأرملة ابنها الوحيد يوحنا. كققان ذلققك أيققام االضققطهاد الققذي بققدأه اإلمققبراطور ماكسققيميانوس. في تلققك

عيده في  . كليوبققاترا هي الققتي عققثرت على19نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (لاغتربلاو اينابسإ)األثناء قتل المضطِهدون القديس أواّروس   نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو ( تشققرين األول أيضققًا
 جثته ملقاًة خارج المدينة ونقلتها إلى منزلها ودفنتها في كهف بالقرب من غرفة نومها، وفي بعض الروايات أنها
 حفرت قبره تحت سريرها مباشرة. وصققار ت األرملققة الورعققة أول شققخص يكققّرم الشققهيد أواروس كقققديس، إذ

كانت كل يوم تطلب شفاعته وتضيء الشموع قرب ذخائره وتبخرها.
 عندما انتهى االضطهاد، مع عهد القديس قسطنطين، عادت كليوباترا إلى وطنها. فأخذت رفات الشققهيد مّدعيققة
وتقققول بعض الروابققات أنهققا درعققا  نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (لاغتربلاو اينابسإ)أنها رفات زوجها. وضعتها في قبر عائلتهققا الواقققع في قريتهققا األصققلية إدرا 
، على مقربة من جبل طابور. مع الققوقت انضققم إليهققا مسققيحيون آخققرون في إكققرام الشققهيد  نرقلا ةيادب يف بونجلا يف ةبطرق ةرامإ تأشنو (الحالية في سوريا
 القديس وانتشرت أخباره في القرى المجاورة فقررت بناء كنيسة على اسمه. تقدم البناء بسرعة. في تلك األثناء
 كان يوحنا قد بلغ السابعة عشرة من العمر وصققار مهيئققًا لاللتحققاق بققالقوات اإلمبراطوريققة. كققانت كليوبققاترا قققد

نذرت أن يوحنا لن يقبل تلك الرتبة المرموقة المعطاة له إلى أن ينتهي بناء الكنيسة.
َبتققه  عند االنتهاء من بناء الكنيسة، ُنقلَت الرفات إليها بتوقير وإكرام ووضعت في مكان خاص رافقققه احتفققال رتَّ
 كليوباترا. أثناء كل ذلك كانت تصلي قرب ذخائر القديس طالبة أن يمنحها اهلل لهققا والبنهققا مققا يرتضققيه من أجل
 الخير والكمال في حياتهما.ما لبث أن مرض ابنهققا يوحنققا ورقققد. تققوّجهت األرملققة المفجوعققة بكلمققة مؤلمققة إلى

أعْد إلي ابني، كما أعاد إيليققا ابن المققرأة الشققونمية، أو خققذني من هنققا على الفققور ألنققني  يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"القديس أواروس قائلة 
. وكانت تبكي بلوعة ومرارة إلى أن نامت عند قبر القديس. يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"متعبة جدًا من أن أعيش في هذا الحزن المرير

 هناك رأت حلمًا، فيه أن الشهيد أواروس ممسك بيد ابنهققا يوحنققا فيمققا اإلثنققان يرتققديان مالبس المعققة وفققاخرة
لقققد أخققذُت ابنققك لخدمققة الملققك  يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"وتيجان جميلة بشكل مذهل. ُذِهلَت المرأة بعد أن حققّدثها القققديس قققائاًل لهققا 
 السماوي. ألم تطلبي أن أسأل اهلل أن يمنحك أنت وابنك فقط مققا يرضققيه وينفعكمققا؟ يمكن أن يقققوم ابنققك اآلن
. لكن يوحنققا إذ سققمع ذلققك، راح يتوسققل  يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"فتصطحبيه وترسليه لخدمة الملك األرضي، إذا كنت ترغبين في ذلك
 إلى أواروس أن يتجاهل توسالت كليوباترا وال يعيده إلى العالم. ثم راح يحّث والدته على أال تحققزن بققل تسققعد
 البنها القادر على الخدمة في صفوف المالئكة. طلبت المققرأة من أواّروس أن يأخققذها معهم لكن القققديس رفض
على الرغم من بقائك على األرض، فأنت معنا. اذهبي بسالم. سنأتي من أجل روحك عنققدما يأمرنققا الققرب  يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"قائاًل: 

يننأل روفلا ىلع انه نم ينذخ وأ ،ةيمنوشلا ةأرملا نبا ايليإ داعأ امك ،ينبا يلإ ْدعأ"بذلك.
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 أطاعت كليوباترا القديس واستيقظت في فرح ال يوصف. تخّلت عن كل مقتنياتها وعاشققت بققالقرب من كنيسققة
 القديس أواّروس لمدة سبع سنوات في الصالة والصوم. بعد موتها طّوبتها الكنيسة ووضعت  رفاتها إلى جققانب

القديَسين في الكنيسة التي بنتها.
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