
 

நினவுத் திருாள் : ஜூன் 1 

புனித ஜஸ்டின் (றைசாட்சி,தத்துவமறத) St. Justin (Martyr), 
பிைப்பு : 100 ஆம் ஆண்டு,சிரிா 

இைப்பு : 165 

புனிதர் பட்டம்: 1035, (திருத்தந்றத 9ஆம் பபனடிக்ட்.) 

 

இயர் கிரபக்கமநாழி ரசும் மற்ராருக்கு நகாக பிந்தார். சிறு 

யனதிலிருந்ரத தத்துய கனனன ஆமநாகக் கற்றுத்ரதர்ந்தார். இயபது 

காத்தில் இருந்த ப்ரட்ர ா (Plato) ரான் தத்துயரநனதகளு ன் 

மருங்கின மதா ர்புமகாண்டிருந்தார். எல்ாம் யல் 
இனயனப்ற்றி இந்த தத்துய ஞாம் தக்கு முழுனநனா 

விக்கம் அளிக்க இனவில்ன என்றுணர்ந்தார். ஒருாள் 
அமக்சாண்டிரினா கருக்கு அருகில் க ற்கனபயில்  ந்து 

ராய்மகாண்டிருந்தார். தற்மசனாக ஒரு யனது முதிர்ந்த கிறிஸ்தயனப 

சந்தித்தார்.. அயரு ன் மடுரபம் உனபனாடிார். அதன்னாக 

விவிலினத்தில், இனயாக்கிர்கள் எழுதின 

இனயாக்குகனப்டித்தார். ான வில் மீட்ரின் முன்றிவிப்பு 

இனயாக்னக சரினாக புரிந்துமகாண் ார். 

கிறிஸ்தயர்கள் எத்தன நயலினநயு ன் கிறிஸ்துவிற்காக 

ரயதனகன தாங்கிக்மகாண் ார்கள். என்னத உணர்ந்து 

ரயதனப்ட் ார். இனயாக்கிர்கன நினத்து வினப்ன ந்தார். 

சானயத் தழுவிாலும், இந்த நனசாட்சிகளி ம் காணப்ட்  

முகநர்ச்சியும், ஆர்யமும் அயனப மிக ஆமநாகத் மதாட் து. 
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இயர்களின் வீபச்சாவும் இயர் திருநூனப் டித்ததன் னனுநாக 

கிறிஸ்துனய ஏற்றுக்மகாண் ார். கிறிஸ்துவுக்காக யாம முடிமயடுத்தார். 
பின்ர் தநது தத்துயரநனதக்குரின உன யிரரன  னணங்கன 

ரநற்மகாண்டு, இறுதினாக உரபாம் கனப அன ந்தார். 4 
ற்மசய்தினார்களும் எழுதின இனயாக்குகனப் ற்றி 

மதளியாகப்டித்தார். முடிவில் அயர்கள் எழுதினனயகள் அனத்தும் 

உண்னந என்னத உணர்ந்து ஏற்றுக்மகாண் ார். இதன் னாக, 
இயபது ாட்களில் ஞாயிறு திருயழிாடு எவ்யாறு ன மற்று யந்தது 

என்னதப்ற்றி விரியாக எழுதினயத்தார். அனத்திற்கும் ரநாக, 
திவ்வின ற்கருனணயில் இனப்பிபசன்த்னத ற்றியும் அதில் ாம் 
மகாண்டிருக்கரயண்டின விசுயாசப் ற்றுறுதி ற்றியும் மிகவும் 

ஆமநாக வியரித்து எழுதியுள்ார். 

147 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுயனப கிறிஸ்தயர்கள் துன்புறுத்தப்ட் து 

ரா, இனியும் துன்புறுத்தப் க்கூ ாது. என்று நன்ன் 

ஆன்ரானினுஸ் னஸ் (Androninus Pius) ஆனண பிப்பித்தான். 

ஜஸ்டின் எழுதின  நூல்களில் ஒன்றில் "உகில் எப்குதியிலும், 
எக்காத்திலும் உண்னநனன சுட்டிக்காட்டின ஞானிகள் அனயரும் 

கிறிஸ்துய சமுதானத்னத சார்ந்தயர்கள் என்று மிக அழுத்தம், 

திருத்தநாக குறிப்பிட்டுள்ார். 166 ல் ஜஸ்டின் எழுதின நற்மாரு 

நூலில், ாம் மற்றுக்மகாண்  விசுயாச ரருண்னநப்ற்றி மதளியாக 

விக்கியுள்ார். இதால் இந்நூல் அப்ரானதன அபசன் நார்க்ஸ் 

அவுரபலியுசுக்கு (Marks Aureliyas) எரிச்சல் மூட்டினது. இதால் 

ரகாம்மகாண்  அபசன், கிறிஸ்துய விசுயாசத்னதயும், ஜஸ்டினயும் 

அழிக்க எண்ணி, அயனப சினப்பிடித்து மசன்ான். அங்கு  

மகாடுனநகன அனுவித்த ஜஸ்டின் தது 67 ஆம் யனதில் 

தனமயட் ப்ட்டு இந்தான். அயர்தான் இக்கும்யனப, எந்த ஒரு 

தத்துயக்கனயும், இறுதியில் கிறிஸ்துவி ம் நட்டுரந மகாண்டு 

ரசர்க்கமுடியும் என்னத இன யூாது ராதித்தார். 

பசபம்: 

எங்கள் தந்றதாகி இறைவா! இன்றை உலகில் உள்ள 

தத்துவமறதகறள நீர் கண்ம ாக்கிருளும். ஒவ்பவாருவரும் உம்ற 

றாக றவத்து பசல்படவும், தங்கள் பணிகளின் வழிாக உம்ற 
பறைசாற்ைவும் புனித ஜஸ்டின் வழிாக உம் அருறளத்தந்து காத்து 

வழிநடத்தும்.    ஆபன் 
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