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1. Introducere 
 

 

Viața bisericească de după Edictul de la Milan este una cât se poate de complexă și de 

bogată în evenimente. 

Dacă în perioada 

persecuțiilor, în 

clandestinitate, ea avea un 

dinamism aparte, și o 

desfășurare mereu 

imprevizibilă, acum, 

Biserica va cunoaște o 

evoluție din toate 

punctele de vedere. Nu 

vor lipsi, în mod clar,  

nici problemele, generate 

de orgoliu sau de 

concepții diferite. 

Pentru 

cunoașterea frumuseții și 

complexității ei, de mare 

folos ne sunt scrierile 

vremii, care se constituie 

într-o serie de mărturii 

directe și care ne sunt 

indispensabilele izvoare istorice.  

Între ele, la loc de cinste se află corespondența exponenților epocii patristice1. 

Importanța ei rezidă în aceea că, dacă, scrierile cu caracter istoric trec prin mai multe filtre și 

                                                
1 Cea mai importantă, prin volum (dat fiind faptul că aceasta s-a păstrat, nu că alți Sfinți Părinți nu ar fi avut un 
schimb epistolar cel puțin le fel de voluminos) și consistență fiind a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului 
Grigorie de Nazianz, a Sfântului Atanasie cel Mare și a Sfântului Ambrozie. 
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sunt adesea, ce-i drept, într-o manieră minimală și insignifiantă, cenzurate,2 scrisorile prezintă 

adevărul istoric, așa cum îl văd Sfinții Părinți, ele prezintă sentimentele lor sincere, 

frământările lor. Din acest motiv, ele sunt deosebit de importante. 

La loc de cinste între scrisorile patristice se află și cele care compun corpusul epistolar 

ambrozian, format din XCI de scrisori3, asupra căruia mă voi opri în rândurile ce urmează, 

analizând problemele eclesiastice ale vremii, așa cum sunt ele prezentate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Fie de autoritatea imperială, fie de scriitorii de mai târziu, care îi vor citi și cita (multe dintre operele unor 
Sfinți le avem datorită celor care le citează, ori adesea aceștia își vor lăsa amprenta asupra lucrărilor, omițând 
anumite fapte sau adăugându-le). 
3 Așa cum sunt ele prezentate în cel de-al 53 volum al colecției ,,Părinți și Scriitori Bisericești”, traduse și 
adnotate fiind de prof. David Popescu. A se vedea: Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua,  traducere pr. prof. 
dr. Ene Braniște, prof. David Popescu, lect. dr. Dan Negrescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994, pp. 26-322. Părintele Coman confirmă și el numărul scrisorilor și 
lasă să se înțeleagă că, inițial au fost mai multe: ,,Din numeroasa sa corespondență s-au păstrat 91 de scrisori”; 
Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent, Dervent, 1999, p. 151. Importanța 
corespondenței sale o remarcă, între alții și Remus Rus, care spune: ,,Mai ales scrisorile sale au impor- 
tanţă istorică deosebită”; Remus Rus, Dicționar enciclopedic de literatură creștină din primul mileniu, Editura 
Lidia, București, 2003,  p.37. 
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2. Preliminarii 

 

a. Viața Sfântului Ambrozie  

 

Sfântul Ambrozie (339-397), viitorul episcop al Milanului, s-a născut la Treveri și a 

fost fiul prefectului pretorian al Galiei, purtând numele tatălui său. Rămânând de tânăr orfan 

de tată, este crescut de mama sa, care se retrage la Roma unde se îngrijeşte de educaţia celor 

trei copii ai ei. 4 

Sora sa, Marcelina, îmbrăţişează viaţa monahală,5 iar Satir, fratele său, ajunge 

funcţionar de stat. Educația și-a desăvârșit-o în 

cel mai înalt mediu academic apusean al vremii, 

Roma, urmându-l pe tatăl său în carieră. După 

aprofundarea studiilor în literatură, drept și 

retorică, a fost ales de pretorul Anicius Probus în 

consiliul din Liguria și Emilia (în anul 370)6, 

devenind apoi prefect consular (cu reşedinţa la 

Milano). Aici şi-a dovedit calităţile de foarte bun 

administrator.7  

În anul 374, în condițiile vacantării 

episcopiei de Milan, se remarcă și el, fiind ales 

episcop, deși era doar catehumen.8 Se va 

remarca apoi în contextul luptelor anti-ariene și 

                                                
4 Remus Rus, op. cit., pp.36-37.  
5 Căreia Sfântul îi va adresa o parte dintre scrisori, precum cea cu numărul 20, în care îi povestește cele 
întâmplate în legătură cu necesitatea predării a două Biserici arienilor. Vezi: Sfântul Ambrozie, op. cit.,  pp. 108-
113.  
6 Remus Rus, op. cit.,  p. 37. 
7 Informații biografice, în variantă electronică și pe http://ro.orthodoxwiki.org/Ambrozie_al_Milanului, accesat 
24.01.2012. 
8 Nu voi insista asupra episodului întrucât analiza mea nu este centrată pe această probleme. Pentru mai multe 
informații, a se vedea: Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, manual pentru seminariile 
teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe, București, 2004, pp. 206; 
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anti-păgâne,9 când se străduiește să păstreze autonomia Bisericii față de stat.10 

Ca ierarh și nu numai, a jucat un rol politic dintre cele mai de seamă sub patru 

împăraţi: Valentinian I (+ 375), Graţian (+ 383), Valentinian II (+ 392) si Teodosie cel Mare 

(+ 395).11  

I-a sprijinit pe aceşti împăraţi cu sfatul înţelept şi cu fapta.12 Analiza amănunțită a 

vieții sale demonstrează faptul că Sfântul avea o mare capacitate politică şi a ştiut, graţie 

acestei calităţi, să apere pe suveranii legali de uzurpatori ca Maxim şi Eugeniu. Talentele de 

diplomat și politician a știut însă să le folosească în ogorul Bisericii.13  

Tot de el se leagă și convertirea marelui apărător de mai apoi al Bisericii, Augustin, pe 

care cel din urmă o descrie în monumentalul volum autobiografic ,,Confesiuni”, unde îl 

pomenește de mai multe ori pe ierarhul său,14 amintind și de relația duhovnicească ziditoare 

care exista între el și Monica, mama sa. 

A plecat din viață  în anul 397, fiind înmormântat în basilica din orașul păstorit cu 

atâta râvnă, care de atunci încoace îi poartă numele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Care, după cum remarcă Abatele Rochbacher, pângăreau Roma și împotriva cărora va lupta cu tărie. A se 
vedea în acest sens: L’Abbe Rochbacher, Histoire Universelle de l’ eglisse catholique, tome quatrieme, 
deuxieme edition, Gaumes-freres, Paris, 1850, p. 531. 
10 Remus Rus, op. cit.,  p. 37. 
11 Ibidem, p. 37. 
12 Pe cel din urmă, chiar l-a condamnat atunci când a fost cazul, ca de exemplu în urma represaliilor prin care 
acesta a încheiat răscoala din Tesalonic. Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, op. cit.,  p. 206. 
13 ,,Se cunoaşte acţiunea lui dârză împotriva vestitului senator păgân Simah, împotriva manevrelor împărătesei 
Iustina şi a măsurilor arbitrare ale împăratului Te-odosie. La moartea acestuia din urmă (395) autorul nostru 
rosti necrologul. 
14 Vezi Fericitul Augustin, Confessiones, VI, 11, traducere prof. dr. docent Nicolae Barbu, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe, București, 1985, p. 143; Vezi și Ibidem, IX, 12,  p. 202. Interesant 
este însă faptul ăc nu ni s-a păstrat o eventuală corespondență ambroziană cu el. 
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b. Opera 

 

Ca scriitor, Sfântul Ambrozie se numără printre cei mai prolifici teologi15. Recunoscut 

pentru talentul său administrativ, datorat şi educației și experienței sale dinainte de a fi 

episcop, el nu s-a lăsat mai prejos nici prin opera sa. Aceasta are un caracter eminamente 

practic, urmărind creșterea duhovnicească a credincioșilor.16 

Ea poate fi împărțită în: 

1. Operele exegetice: 

Hexaimeron, Despre paradis, Despre 

Cain şi Abel, Despre Noe, Despre Avraam 

(2 cărţi); câteva Omilii dedicate 

patriarhilor: Despre Jsaac şi suflet, Despre 

lacob şi viaţa fericită, Despre losif, 

Despre binecuvântarea patriarhilor, 

Despre Ilie şi post, Despre Nabot, Despre 

Tobie, Despre Iov şi David, Apologia 

proorocului David. Vin apoi Enarrationes 

in 12 psalmos = Comentarii la 12 psalmi 

(l, 35-40, 43, 45, 47, 48, 61) şi o explicaţie 

lungă a psalmului 118. Dintre operele 

Noului Testament, a comentat Evanghelia 

după Luca în 10 cărţi17. 

2. Opere morale şi ascetice: De 

officiis ministrorum, De ofiiciis, De vir-

                                                
15 Operele sale regăsindu-se în volumele 14-17 ale patrologiei lui J. P. Migne. Cf: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrologia_Latina, accesat 23. o1. 2012. 
16 Remus Rus, op. cit.,  p. 37. 
17 Pr. pof. dr. Ioan G. Coman, op. cit., p. 152. 
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ginibus aci Marcellinam sororem (3 cărţi), De virginitate, De institutione virginis et sanctae 

Mariae virginitate perpetua, Exhortatio virginitatis, De viduis18. 

3. Opere dogmatice:  

a. Contra arianismului: De fide ad Gratiainim Atigustum libri quinque, De Spiritu 

Sancto, De incarnationis dominicae sacramento  

b. Despre Sf. Taine: De mysteriis, De sacramen-tis, Explanatio Symboli ad 

initiandos, De paenitentia, 

4.  Cuvântări: Două la moartea fratelui său Satvrus, La înmormontarea împăratului 

Valentinian II; La înmormântarea împăratului Teodosie, Contra lui Auxenţiu, Despre 

predarea bisericilor. 

5. Corespondență: 91 de scrisori. 

6. Imne: numeroase, dintre care numai patru sunt de o autenticitate indiscutabilă.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Cf. Remus Rus, op. cit.,  p. 37. 
19 Ibidem, pp. 37-38. 
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3. Viața bisericească a secolului de aur oglindită în corpusul 

epistolar ambrozian 
 

Scrisorile Sfântului, care, după cum am arătat, sunt în număr de 91, pot fi 

împărțite în mai multe categorii, în funcție de mai mulți factori. Astfel:  

 

I. După destinatar avem:  

 

a) scrisori adresate unor persoane, fie ele înalte oficialități politice, fie 

distinse persoane eclesiastice, fie membrii ai familiei, după cum 

urmează: 

1. Grațian August, scrisoarea nr. I (pp. 26-29), 

2.  Constantinus, scrisorile nr. II, LXXII (pp. 29-35, 289-295) , 

3. Felix, scrisorile nr. III și IV (pp. 35-36 și p. 36), 

4. Syagrius, scrisorile nr. V și VI (pp. 37-43 și 43-48), 

5. Justus,  scrisorile nr. VII și VIII ( pp. 48 53 și 53), 

6. Anysius, scrisoarea nr. XVI  (pp. 83-85),  

7. Valentinian August, scrisorile nr. XVII, XVIII, XXI XXIV (pp. 85-

88, 92-100, 113-116 și 135-138), 

8. Vigiliu, scrisoarea nr. XIX (pp. 100-108), 

9. Marcelina, sora sa, scrisorile nr. XX, XXII, XLI ( pp. 108-113, 125-

130 și 193-200),  

10. Studius, scrisoarea nr. XXV (pp. 138-140), 

11. Irenaeus, scrisorile nr. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX; XXX; 

XXXI, XXXII, XXXIII, LXIV, LXIX, LXXIII, LXXIV, LXXVI 

(pp. 140-164, 271-273, 280-282, 295-300, 301-305), 
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12. Horontianus, Scrisorile nr. XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, 

LXX, LXXI, LXXVII, LXXVIII (pp. 164-172, 204-214, 282-289, 

305-310), 

13. Simplicianus, scrisorile nr. XXXVII, XXXVIII, LXV, LXVII (pp. 

172-181, 181-184, 273-274, 277-280), 

14. Faustinus, scrisoarea nr. XXXIX (pp. 184-186), 

15. Theodosie August, scrisorile nr. XL, LI, LIII, LXI, LXII  (pp. 186-

193, 228-231, 232-233, 245, 246), 

16. Sabin, episcop, scrisorile nr. XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, 

LVIII (pp. 214-224, 240-243), 

17. Titianus,  scrisoarea nr. LII, (pp. 231-232), 

18. Chromatius , scrisoarea nr. L, (pp. 224-228), 

19. Eusebiu, scrisorile nr. LIV, LV (pp. 233 și 233-235),  

20. Thepohil, scrisoarea nr. LVI (pp. 235-236),  

21. Eugeniu, împărat, scrisoarea nr. LVII (pp. 237-240), 

22. Sever, episcop, scrisoarea nr. LIX (p. 243), 

23. Patternus, scrisoarea nr. LX (pp. 243-245), 

24.  Romulus, scrisorile nr. LXVI, LXVIII (pp. 274-277, 280), 

25. Quementianus, scrisoarea nr. LXXV (pp. 300-301), 

26. Bellicius, scrisorile nr. LXXIX, LXXX (pp. 310-312), 

27. Marcellus, scrisoarea nr. LXXXIX (pp. 315-317), 

28. Sirinnius, scrisoarea nr. LXXXIII (pp. 317-319), 

29. Cynegius, scrisoarea nr. LXXXIV (p. 319), 

30. Syricius, scrisorile nr. LXXXV, LXXXVI (pp. 319-320), 

31. Atticus, scrisoarea nr. LXXXVIII (p. 321), 

32. Alypius, scrisoarea nr. LXXXIX (p. 321), 

33. Amoniu, scrisoarea nr. XC (p. 321), 

34. Candidianus, scrisoarea nr. XCI (p.  322); 

 

b) Scrisori adresate unor comunități sau mai multor persoane: 

 

1. Către Biserica din Vercellae, scrisoarea nr. LXIII (pp. 246-247), 

2. Către clerici, scrisoarea nr. LXXXI (pp. 312-315), 
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3. Către episcopii Segatius şi Delphinus, scrisoarea nr. LXXXVII (p. 

320-321), 

4. Ambrozie către Anatolie, Numerii, Sever, Filip, Macedoniu, Amian, 

Teodpsiu, Eutropiu, Clarius, Eusebiu şi Timotei,  scrisoareanr. XV 

(pp. 81-83).  

 

c) Scrisori care cuprind hotărârile unor sinoade: 

1. Conciliul ţinut la Aquileia, către prea iubiţii fraţi episcopi 

ai provinciilor galice Viennensis si Narbonensis, 

scrisoarea nr. IX, (p. 71), 

2. Sfântul sinod   ţinut   la Aquileia, către   preabunii   şi 

preafericiţii Împăraţi creştini, principii Graţian, 

Valentinian şi Teodosie, scrisoarea nr. X (pp. 71-74), 

3.  Sinodul ţinut la Aquileia, către preabunii Împăraţi şi 

principi creştini, preafericiţii şi slăvirii Graţian, 

Valentinian şi Teodosie, scrisoarea nr. XI (pp. 74-78), 

4. Sinodul ţinut la Aquileia, către preabunii Împăraţi şi 

principi creştini, preafericiţii şi preaslăviţii Graţian, 

Valentinian şi Theodosie, scrisoarea nr. XII (p. 78). 

 

În ceea ce privește cronologia scrisorilor, acestea se împart în două categorii: 

 

I. Cele cărora li s-a putut stabili cu aproximație anul scrierii: 

1. Scrisoarea I- 379, 

2. Scrisoarea II – 379, 

3. Scrisoarea III – 380, 

4. Scrisorile  V și VI – 381, 

5. Scrisoarea VII – 381, 

6. Scrisoarea IX – 381, 

7. Scrisoarea X – 381, 

8. Scrisoarea XI -381, 

9. Scrisoarea XIII – 382, 

10. Scrisoarea XIV – 382, 
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11. Scrisoarea XV – 383, 

12. Scrisoarea XVI – 383, 

13. Scrisoarea XVII – 384, 

14. Scrisoarea XVIII – 384, 

15. Scrisoarea XIX – 385, 

16. Scrisoarea XX – 385, 

17. Scrisoarea XXI – 386, 

18. Scrisoarea XXII – 386, 

19. Scrisoarea XXIII – 386, 

20. Scrisoarea XXV – 386, 

21. Scrisoarea XXVI – 386, 

22. Scrisoarea XXVII – 387, 

23. Scrisoarea XXVIII – 387, 

24. Scrisoarea XXIX – 387, 

25. Scrisoarea XXX – 387, 

26. Scrisoarea XXXI – 387, 

27. Scrisoarea XXXII - 387 

28. Scrisoarea XXIII – 387, 

29. Scrisoarea XXXIV – 387, 

30. Scrisoarea XXXV – 387, 

31. Scrisoarea XXXVI – 387, 

32. Scrisoarea XXXVII – 387, 

33. Scrisoarea XXXVIII – 387, 

34. Scrisoarea XXXIX – 388, 

35. Scrisoarea XL – 388, 

36. Scrisoarea XLI – 388, 

37. Scrisoarea XLII -389, 

38. Scrisoarea XLIII – 389, 

39. Scrisoarea XLIV – 389, 

40. Scrisoarea XLV – 389 – 390, 

41. Scrisoarea XLVI – 389 - 390, 

42. Scrisoarea XLVII – 389 - 390, 

43. Scrisoarea XLVIII – 389 – 390,  

44. Scrisoarea XLIX – 389 – 390,  
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45. Scrisoarea L – 390, 

46. Scrisoarea LI – 390, 

47. Scrisoarea LII – 392, 

48. Scrisoarea LIII - 392 

49. Scrisoarea LIV – 392, 

50. Scrisoarea LV – 392, 

51. Scrisoarea LVI – 392, 

52. Scrisoarea LVII – 392-393,  

53. Scrisoarea LVIII – 393, 

54. Scrisoarea LIX -  393, 

55. Scrisoarea LX – 393, 

56. Scrisoarea LXI – 394, 

57. Scrisoarea LXII – 394, 

58. Scrisoarea LXIII – 396, 

 

II. Cele care nu se bucură de o cronologie precisă: 

1. Scrisoarea IV, 

2. Scrisoarea VIII, 

3. Scrisoarea XXIV, 

4. Scrisoarea XXXIV, 

5. Scrisorile LXIV- XCII. 

 

După subiectul tratat, acestea sunt: 

 

I. Corespondență cu monarhi: 

 

1. Scrisoarea I, precedată de o rugăminte a acestuia de a-l 

instrui în adevărurile creștine, 

2. Scrisoarea X, în care le mulțumește lui Valentinian, Grațian 

și Ambrozie, 

3. Scrisoarea XI, adresată acelorași împărați, 

4. Scrisoarea XIII, adresată lui Teodosie, tratează probleme 

administrative și succesorale, 
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5. Scrisoarea XIV, adresată aceluiași, mulțumindu-i, 

6. Scrisoarea XVII, adresată împăratului Valentinian al II-lea, 

căruia îi cere să nu admită cererile aberante ale senatorului 

păgân Symah, 

7. Scrisoarea a XVIII-a, adresată aceluiași monarh, pe aceeași 

temă, 

8. Scrisoarea XXI, adresată aceluiași, în cadrul căreia se apără 

cu privire la neparticiparea la consistoriul la care fusese 

convocat (cu privire la problema ariană),  

9. Scrisoarea XXIV, aceluiași împărat, îi raportează evoluția 

lucrurilor într-o misiune în care fusese trimis, 

10. Scrisorile XL și XLI, adresate împăratului Teodosie, în crea 

își arată nemulțumirea în legătură cu o hotărâre a acestuia, 

11. Scrisoarea LI, adresată tot lui Teodosie, în care îi reproșează 

măcelul de la Tesalonic, 

12. Scrisoarea LIII, adresată Iustinei, în care deplânge moartea 

lui Valentinian al II-lea, 

13. Scrisoarea LVII, adresată lui Eugeniu, 

14. Scrisoarea LXI, adresată împăratului Teodosie, pentru 

pedepsirea celor ce domniseră cu violență în Imperiul de 

Apus. 

 

 

II. Corespondență cu ierarhi: 

 

1. Scrisoarea II, adresată lui Constantinus, proaspăt ales 

episcop în Arausica (cuprinde sfaturi cu privire la calitățile 

unui bun episcop), 

2. Scrisoarea III, către Felix, episcop de Como (îi mulțumește 

pentru sfaturi și îl invită să-l viziteze, amintindu-i că darul 

trimis nu-l scutește de o ulterioară vizită), 

3. Scrisoarea IV, către același (îi cere să fie prezent la sfințirea 

Bisericii zidite de Bassianus), 
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4. Scrisoarea V, către Syagrius, episcop al Veronei (îl critică 

pentru judecata strâmbă făcută fecioarei Indicia, care, din 

această cauză îi cere lui să îi facă dreptate, 

5. Scrisoarea VI, adresată aceluiași, ca o continuare a 

anterioarei, 

6. Scrisorile VII și VIII, adresate lui Iustus, despre care se 

crede că era episcop de Lugdunum (Lyon), căruia îi explică 

unele pasaje biblice, în cea dintâi, și îi argumentează latura 

artistică a operei scriitorilor creștini, în cea de-a doua, 

7. Scrisoarea IX, în cadrul căreia mulțumește episcopilor din 

provinciile Viennensis și Narbonensis pentru participarea 

prin delegatul Constanțiu la sinodul de la Aquileea, 

8. Scrisoarea XIX, adresată proaspătului episcop Vigiliu de 

Trident, cuprinde sfaturi pastorale, 

9. Scrisoarea XX, adresată surorii sale Marcellina, căreia îi 

prezintă problemele ivite în legătură cu hotărârea imperială 

de a ceda două biserici arienilor, 

10. Scrisoarea XXIII, către episopul din Aemilia, cu privire la 

data Paștilor, 

11. Scrisoarea XLII, adresată papei, în care îi comunică 

hotărârile unui sinod local ținut de el, 

12. Scrisorile XLV – XLIX, adresate episcopului Sabinus al 

Placentiei, cuprind interpretări asupra unor noțiuni 

scripturistice, 

13. Scrisoarea XL, adresată episcopului Chromatius din 

Aquileea,  căreuia îi explică profeția lui Valaam din 

capitolul 22 din ,,Numeri”, 

14. Scrisoarea LVI, adresată episcopului Teofil din Alexandria, 

în legătură cu conflictul pentru scaunul episcopal din 

Antiohia, 

15. Scrisoarea LIX, către Sever, episcopulul Neapolelui, 

16. Scrisoarea LXXXVI, adresată papei Syricius, căruia îi 

mulțumește pentru serviciul lui Priscus. 
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III. Necroloage: 

 

1. Scrisoarea XV, necrolog episcopului Aholius, 

2. Scrisoarea a XVI-a, despre virtuțile aceluiași bărbat. 

 

IV. Alte probleme: 

 

1. Scrisoarea XXII, adresată crednicioșilor săi, 

2. Scrisorile XXV și XXVI, adresate lui Irinaeus, dsepre care 

nu știm sigur dacă era sau nu episcop; prima conține 

răspunsul la întrebarea dacă un judecător creștin are sau nu 

dreptul de a condamna la moarte, Sfântul susținând că acesta 

are, dar nu trebuie să îl folosească niciodată;  

3. Scrisorile XXVII-XXXIII, adresate tot lui Irinaeus, fiind 

tratate diferite probleme teologice (de exemplu sacerdoțiul, 

scrisoarea XXVIII), 

4. Scrisorile XXXIV-XXXVI, adresate lui Horontianus, preot 

în Mediolanum, pe care Sfântul îl lămurește cu privire la 

anumite neînțelegeri scripturistice ale acestuia, 

5. Scrisorile XXXVII și XXXVIII, adresate lui Symplician, pe 

care îl lămurește cu privire la anumite probleme legate de 

filozofie, 

6. Scrisoarea XXXIX, adresată lui Faustianus, căruia îi cere să 

se întoarcă în lume (de unde se retrăsese din cauza supărării 

pierderii surorii sale), 

7. Scrisorile XLIII și XLIV, adresate lui Horontianus, în care 

discută problema antropologică și cea cosmologică, 

8. Scrisoarea LII, adresată lui Titian,  în care îl discută cu el în 

legătură cu un proces al acestuia, 

9. Scrisorile LIV și XLV, adresate prietenului său, Eusebiu din 

Bolonia, 
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10. Scrisoarea LVIII, adresată lui Paulin din Aquitania, care 

renunță la purpura senatorială, pentru a trăi în simplitate și 

cucernicie, fiind felicitat în acest sens, 

11. Scrisoarea LX, răspunde unei întrebări legate de morală 

adresată de demnitarul roman Patternus, 

12. Scrisoarea LXIII, adresată credincioșilor din Vercellae, pe 

care îi povățuiește întrucât între ei existau anumite 

dezbinări, 

13. Scrisorile LXIV-LXXII, conțin exegeze asupra unor pasaje 

din Vechiul Testament, 

14. Scrisorile LXXII – LXXVII, explicitează anumite pasaje din 

Sfântul Apostol Pavel, 

15. Scrisoarea LXXVIII, adresată lui Horotianus, 

16. Scrisoarea LXXIX, adresată lui Bellicius, care, bolnav fiind, 

trece la creștinism și se însănătoșește, 

17. Scrisoarea LXXX, adresată tot acestuia, în care îi transmite 

anumite învățăuri de credință, 

18. Scrisorile LXXXI – LXXXV, tratează anumite probleme 

morale deosebit de importante,  

19. Scrisorile LXXXVI- XCI, scurte schimburi de felicitări și de 

gânduri bune. 

După problematica abordată, avem 3 mari clase de probleme care sunt întâlnite în mod 

constant: dogmatice, morale și administrative, unele scrisori cuprinzând chiarelemente din 

mai multe categorii. 

 

a. Probleme morale 

 

Ø  Scrisoarile LI, LXI adresate lui Teodosie, 

Ø   Scrisoarea II, adresată lui Constantinus, 

Ø  Scrisoarea V, către Syagrius, episcop al Veronei, 

Ø    Scrisoarea XIX, adresată proaspătului episcop Vigiliu de Trident,  

Ø  Scrisorile XV și XVI, necrolog episcopului Aholius, 

Ø  Scrisoarea LX, demnitarului roman Patternus, 
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Ø  Scrisorile LXXII – LXXVII, în care explicitează anumite pasaje din Sfântul 

Apostol Pavel, 

Ø   Scrisorile LXXXI – LXXXV, tratează anumite probleme morale deosebit de 

importante. 

 

b. Probleme doctrinare 

 

Ø  Scrisorile VII și VIII, adresate lui Iustus,  

Ø   Scrisoarea XXIII, către episopul din Aemilia, cu privire la data Paștilor, 

Ø   Scrisoarea XLII, adresată papei,  

Ø   Scrisorile XLV – XLIX, adresate episcopului Sabinus al Placentiei,  

Ø   Scrisoarea XL, adresată episcopului Chromatius din Aquileea 

Ø   Scrisorile XXV și XXVI, adresate lui Irinaeus, 

Ø  Scrisorile XXVII-XXXIII, adresate tot lui Irinaeus, fiind tratate diferite 

probleme teologice (de exemplu sacerdoțiul, scrisoarea XXVIII), sunt 

surprinse atât aspecte morale, cât și doctrinare; 

Ø   Scrisorile XLIII și XLIV, în care discută problema antropologică și cea 

cosmologică, 

Ø   Scrisorile LXIV-LXXII, care conțin exegeze asupra unor pasaje din 

Vechiul Testament, 

Ø  Scrisorile LXXII – LXXVII în care explicitează anumite pasaje din Sfântul 

Apostol Pavel. 

 

c. Probleme administrative 

 

Ø  Scrisorile XIII,  XXI, XL și XLI, LXI adresate lui Teodosie, 

Ø   Scrisoarea LIII, adresată Iustinei, în care deplânge moartea lui Valentinian 

al II-lea, 

Ø   Scrisoarea V, către Syagrius, episcop al  

Ø   Scrisoarea IX, în cadrul căreia mulțumește episcopilor din provinciile 

Viennensis și Narbonensis pentru participarea prin delegatul Constanțiu la 

sinodul de la Aquileea, 

Ø   Scrisoarea XX, adresată surorii sale Marcellina 
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Ø   Scrisoarea LVI, adresată episcopului Teofil din Alexandria, în legătură cu 

conflictul pentru scaunul episcopal din Antiohia, 

Ø  Scrisoarea LIX, către Sever, episcopulul Neapolelui, 

Ø   Scrisoarea LXXXVI, adresată papei Syricius., 

Ø  Scrisorile LXXXVI- XCI, care cuprinsscurte schimburi de felicitări și de 

gânduri bune. 

Acestea sunt principalele probleme abordate în corespondența Sfântului. După cum se 

poate vedea, problematica este diversă și se adresează unor cititori aparținând diferitelor 

pături sociale și având diferite orientări (pro-creștine, creștine, filosofice etc). 

 

 

 

Concluzii 
 

 După cum se poate vedea din cele prezentate până acum, corpusul epistolar ambrozian 

este unul bogat și abodează o problematică variată. Sfântul discută în corespondența sa, de la 

probleme aparent cotidiene, până la probleme morale sau doctrinare. 

În privința destinatarilor, am văzut că avem de-a face cu membrii propriei familii (sora 

Marcellina), cu colegi episcopi sau altfel de clerici, cu personalități laice, inclusiv împărați, 

sau chiar și cu oameni simpli, cărora le relatează evenimente din viața sa, le adresează diferite 

cereri și memorii sau le comunică anumite informații deosebit de importante. 

După cum rezultă din scrisorile Sfântului, viața bisericească a vremii era una bogată în 

evenimente. Amenințată pe de-o parte de arienii susținuți de mama lui Valentinian al II-lea și 

fiul ei, Biserica creștinilor drept slăvitori pierde biserici în favoarea lor, dar se străduiește să 

nu-și piardă identitatea. Așa se explică faptul că, deși, oprimat, episcopul Ambrozie găsește 

răgaz să poarte conversații pe teme scripturistice (realizând minunate exegeze în acest sens), 

filosofice, morale sau doctrinare, lămurind celor cărora nu le erau clare, anumite aspecte ale 

acestor domenii.  

Presat de problemele vremii, în calitate de păstor, el organizează sinoade și hotărăște 

împreună cu alți ierarhi, lucruri importante legate de credință. Apoi el comunică, papei, 

ierarhilor absenți, și credincioșilor, hotărârile sinodale, ceea ce vădește o preocupare 

profundă pentru propovăduirea adevăratei credințe. 
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Ca o concluzie a celor spuse până acum, putem spune că viața bisericească deosebit de 

complexă și frumoasă din Milaul secolului IV și împrejurimi, este minunat reliefată în 

corpusul epistolar al episcopului autohton, Ambrozie și în preocupările lui, scrisorile lui 

constituind un izvor documentar neprețuit celor ce vor să aprofundeze această problemă. 
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