
 الشهيد بقطر بن رومانوس
  

. ربته أمه مرثا على المبادئ المسيحية وارتقى حتى نال رتبة عظيمة فى المملكة وهو فى العشرين من عمره 
آان آثير الصوم والصالة وافتقاد المحبوسين وإعانة الضعفاء والمساآين ، ولما قطعت رأس القديسة 

على دفنها خوفا من الملك فتقدم ودفنها غير مبال بأمر الملك ثاؤدورا أم القديسين قزمان ودميان لم يجسر أحد 
 .  

آان يبكت والده على عبادة األوثان فوشى به إلى الملك ، فأحضره وطلب منه أن يعبد األوثان فرفض وحل 
ودعته أمه باآية ، . فأشار أبوه على الملك أن يرسله إلى األسكندرية ليعذب فيها . منطقة الجندية ورماها 

صاها على اليتامى واألرامل ، ولما وصل إلى األسكندرية عذبه الوالى ارمانيوس عذابًا آثيرًا ، ثم أرسله فأو
. إلى والى أنصنا فعذبه هذا أيضًا ، ثم قطع لسانه وسمل عينيه ، وآان الرب يقويه ويصبره فى آل مرة 

عذاب ، فرأت أآليًال نازًال على آانت صبية صغيرة عمرها خمس عشرة سنة تنظره من شباك منزلها أثناء ال
رأسه ، فاعترفت بذلك أمام الوالى والجمع الحاضر ، فأمر الوالى بقطع رأسها ورأس القديس بقطر فناال 

ولما ملك قسطنطين المحب للمسيح ، اهتمت مرثا والدة القديس أن تمضى إلى أنصنا لتحضر . أآليل الحياة 
ون فأراها السرداب الذى وضع فيه وفتحوه ، فنزلت مرثا وضمت جسده إلى جسد ابنها وآان بصحبتها هارب

صدرها وهى تبكى ساعات طويلة وتقبله ، وخرج من جسده روائح زآية ، ثم وضعوه فى سفينة وانحدروا 
رجعت األم مرثا إلى مصر لتبنى بيعة حيث أآمل القديس . به إلى مدينة انطاآيه ، وبنيت آنيسة باسمه هناك 

ومعها رسائل إلى الوالة من الملك . ه ، وهو المكان الذى ظهر له فيه ربنا يسوع ووعده بكرامة جزيلة جهاد
فسافرت ومعها آثير من الصناع ، وسارت فى البحر فحسدها الشيطان وأثار على السفينة ريحًا . قسطنطين 

دوء عظيم ووصلت شديدًة ، فكادت أن تغرق ، واضطربت مرثا فصلت ، فاستجاب الرب لها وصار ه
ثم وضع أساس البيعة ، وبينما البطريرك يقرأ األنجيل رأت مرثا اعجوبة عظيمة وهى . السفينة إلى مقصدها 

. افرحى يا والدتى ألنك صنعت رحمة أمام اهللا : شهداء وقديسى انطاآية مع القديس بقطر ، الذى هتف قائًال 
مبارآة الساعة التى ولدتك فيها يا ابنى ، ثم : قلبها وصرخت فلما شهدت مرثا هذا المجد العظيم البنها ابتهج 
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