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PREFAȚA, 
O persână, de înălţimea s-tului Ambrosiu, are nevoe 

de o pană mai iscusită, pentru a-l pune într'6 lumină e- 
xactă. Se va ţine însă semă, că n'am făcut-o acesta cu în- 

tențiunea, de a compune o operă, în care s-tul Ambrosiu să 

apară la înălțimea meritelor sale ; s'au făcut destule opere, 
a căror valore e incontestabilă, aşa că, ce ași fi putut eu 
Ore aduce nou, vorbind despre s-tul Ambrosiu ? Lucrarea 

mea, ori cum ar fi ea, remâne o pură încercare, care este 

eşită din dorul de a, scrie şi în românesce ceva asupra 
s-tului Ambrosiu. 

Și deci, de nu va corespunde dorinţii cetitorului, se 
va dice. cel puţin, că dacă n'am făcut, măcar am dorit să 

fac, ce, pâte, n'am isbutit pe deplin. Am meditat fârte mult 
cum trebue să ordinez espunerea, materiei, pentru a nu 
părea prea încurcată. O viaţă aşa de variată ca s-tului 
Ambrosiu, mi s'a părut prea complexă, spre a fi expusă 
cronologicesce. 

De acea, am împărțit tâtă materia în şepte capitole, 

din care în cel din L-iu, am espus: Viaţa s-tului Ambrosiu 

până la alegerea lui ca procurator al Italiei de sus. In al 

II-lea: Ambrosiu, procurator al Italiei de sus. Alegerea și 
sânţirea, lui ca episcop al Mediolanului. "Primele sale acte 
creștine. In al III-lea: Scopul ce s-tul Ambrosiu urmăresce 

ca episcop şi mijlocele pentru realisarea lor. În al IV-lea: 
Purtarea s-tului Ambrosiu față cu împărații. In al V-lea: 
Purtarea s-tului Ambrosiu față cu poporul încredinţat. lui, 
In al VI-lea: Lupta s-tului Ambrosiu contra. ereticilor. Și 
în al VIl-lea: Lupta s-tului Ambrosiu cu păgânii. Apoi, 
spre a facilita mai mult înţelegerea materiei, am împărțit | 

fie care capitol în mai multe paragrafe. 
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tabile, eroice, pe nesimţite îndrepta legile, introducea în 
lume dogmele şi principiile morale universale, dar nu stră- 

bătea de cât forte încet în moravurile publice. Chateau- 

briand dicea chiar: „fot ce putu face creştinismul la în- 

ceput fu de a constrânge viţiile să se ascundă.“?) 
La Mediolan unde-l vom întâlni pe Ambrosiu, viţiile 

nu luau nici ostenela de a se ascunde. Nici un oraș de 

atunci nu era mai înclinat la plăceri, nici un lux mai des- 

ordonat şi o destrăbălare mai mare, nicăeri o armată și o 

tinerime mai coruptă. Ammianus Marcellinus a zugrăvit 
în culori nu se pote mai nemerite, pe aceşti descendenţi 

degeneraţi ai lui Publicola și Cincinnatus. Să-l ascultăm : 
„Suiţi în carele lor strălucitore, fâlfăind broderiile tunici- 

lor preţi6se, pe de asupra o manta de mătase lăsată liberă 
în vânt, amplând stradele frumâse cu suita lor de sclavi, 

bufoni şi parasiţi, r&corindu-se cun „6ventail“ aurit, plân- 

gându-se de o rasă ce trece prin umbrelă, şi strigând că 

mai bine ar fi fost născuţi la Cimeriani.“?) 
„Cincinnatus“, adaogă seriitorul, „și-ar fi perdut repu- 

taţia de om sărac, dacă, după dictatura sa, ar fi cultivat 

câmpuri aşa vaste ca spaţiul ocupat de un singur palat al 

descendenților săi, *) 
Ambrosiu nu “i descrie mai: deosebit. Îi arată locuind 

case ca nisce orașe ale căror ziduri sunt acoperite. cu aur, 
argint şi fildeș, fiind tot-d'auna preocupaţi de idea: ce 
tel de marmură preţidsă vor pune în galeriile lor, întreţi- 
nend cai superbi cu mari cheltueli, şi având aprope de 

mare, parcuri întinse ca pădurile, domenii, unde se aducea 

apă vie și pesci din Mediterana.) 
O rafinărie escesivă, plăceri bizare, semnaleză acestă 

periddă a, decadenţii romane. Aceste suflete, uitând lumea, 
supericră și idealul ce le deschidea credința, căutau în sen- 

sualități şi în lumea înferidră infinitul pentru care erau 
create. Deja de mult imperiul nu mai avea simplitatea 

Baunard, Histoire de S. Ambroise, XII edit, 1$72, liv, VU, ch. I], 

p. 461, nat. I (Chateaubriand, Etut. hist. t III, p. 42.) 
- 2) dem (Amnaian Marcel, lib. XXVIII, cap. IV), 

3) Idem (Ammian lib, XXII cap. IV.) 

+ Idem (De Nabuthe, cap. II. 12 et seq.
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moravurilor din timpul republicei, dar de la fondarea, Con- 
stantinopolului mai ales, moravurile asiatice străbătuseră 

în occident. La Mediolan se vedeau împărați înconjurați 

de acea palidă turmă de cunucă ; ca în orient, chlamida grea- 

că şi mantia lungă persană luaseră, locul togei romane. 

Femeile nu erau în urmă pe drumul decadenţii. Iată 
cum le descrie Ambrosiu: „O femee nu mai pote bea de 

cât din cupe de aur, nu pote dormi de cât pe purpură, 
nu pote să'și repauseze membrele de cât pe dormeze de 
argint, nu pâte trăi fără a "şi încărca degetele cu diaman- 
te şi gâtul cu lanţuri. .... Smaraldul, saphirul, berylul, 
agatul, topazul, ametystul, jaspul, sunt căutate cu furie,“1) 

Ce devenise poporul într'o ast-fel de stare de lucruri, 
se pote uşor ghici. „Poporul“, dice Ammianus Marcellinus, 
„nu sta maă bine ca senatorii, mare sandale în picidre, şi- 
şi dă nume triumfătâre; bea, cântă şi se cufundă în co- 
rupţie. Circul cel mare e templul său, casa sa, forul său.“ 

„Acesta e situaţiunea moravurilor societăţii romane în 
„secolul al IV. E trebuinţă de bărbaţi, cari se asigure creş- 
tinismului victoria deplină asupra păgânismului, şi să facă 
să înceteze certele interne dintre partidele religidse ; e ne- 
voe de bărbaţi cară să tae în aceste moravuri și să înte- 
meeze o lume nouă basată pe alte principii. Provedinţa, 
care după ce a făcut lumea o şi îngrijesce, a avut marea, 
bunătate, ca, din timp în timp, să trimită câte un ales al 
ei în lume, pentru a o întârce de la rătăcire şi a o în- 
drepta. Unul din aceştia e şi Ambrosiu. 

  

1) Baunard, Histoire de S. Ambroise, XII edit., 1872, p. 464 (De 
Nabuthe, cap. V, 26). 

2) Idem (Ammian, Marcalin., lib, XVIII, pag. IV.)



  

Spa | PENIS AȚA ȘI ACTIVITATEA 

Sântului Ambresiu, 
me pe date 

Capitolul 1. 

Viaţa s-tului Ambrosiu până la alegerea sa ca. 

procurator al Italiei de sus. 

7) Famiha bei Amăbrosiu. 
Cătră, finele domniei lui Constantin cel nare, impe- 

riul roman era împărţit în patru părţi; una din acestea, şi. 
cea mai mare, era prefectura Galilor, care coprindea: Bri- 
tania mare, Spania şi Galia, propriu disă pănă la Rin. Ca 
prefect al pretoriului din Galia întâlnim în acest timp pe 
un Ambrosiu, care nasce pe viitorul episcop de Mediolan 
cu acelaș nume. Spre a putea ajunge cine-va la '0 aşa de 
înaltă funcțiune, trebue să fi fost mai întâi senator şi pe 
lângă, acesta să fi avut deosebite merite. | 

Prefecţii pretoriului nu erau ca altă dată;numaă capii 
militară ai cohortelor pretoriene, ci în mânile lor aveau și 
administraţiunea judiciară şi civilă. Ei nu recunosceau alţi . 
superioră de cât pe împărat. | 

Pe lângă însemnătatea ce-i da înalta, funcţiune pe ca- 
re o ocupa, o avere însemnată contribuia, la, strălucirea fa- 
milică lui Ambrosiu, care dedese din sînul stu mai mulți 
consuli chiar. In acestă înaltă funcţiune, Ambrosiu născu pe 
viitorul episcop de Mediolan. Si 

Familia Ambrosilor era veche în creştinism şi cu v 
jumătate de secol mai înainte, în persecuţiunea lui Diocle- 
țian, dedese o martiră: Sotheris.
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Reşedinţa prefectului Galilor era de obicei lu Treviri, 

unde Constantin cel tânăr îşi stabilise curtea sa. Treviri e- 
va un oraş măreț; şi Ammianus Marcellinus îl numesce a doua 

Romă.) 

2) Data nastereă În Ambrostu, 

Scriitorii bisericescă nu sunt de acord asupra anului 

nascerii lui Ambrosiu. Sunt două păreri în acestă privin- 

x: Benedictinil,2) editorii operilor lui, susțin că s'a născut 

la anul 340. Acesta e părerea cea mai acreditată astă-qi. 

Baronius?) însă, susţine că s'a născut la anul 333. 

Acestă diverginţă de opiniuni depinde de data, ce se 

atribue scrisorii: « epistola LIX ad Severum»î), în care 

Ambrosiu. declară că avea atuncă 53 de ani, şi că epistola 

a fost scrisă în mijlocul invasiunii barbare, a răsbâelor şi 

revoluţiunilor de tot felul. Dacă în ca “se vorbesce despre 

răsboiul în contra tiranului Maxim, în 387, după cum ere- 

“de Baronius, atunci Ambrosiu a trebuit să se nască în a- 

nul 333. Dacă însă e vorba de răsboiul în contra lui Eu- 

geniu, din anul 893 sau 304, atuncă trebue să punem anul 

nascerii lui în 3840, cum voesc, Benedictinii. 

3) Copilăvia Jui Ambrostu. 

. Ambrosiu avea un frate Sar și o soră Jfarcellina, 

ambii distinși prin pietatea lor, de la cari el luă dai de 

purtare creştinescă, 

Era obiceiul în biserică, ca botezul să-nu se dea de 

cât după o pregătire forte lungă. “Timpul de preparaţiune 

se numea catecnmenat, şi.cei ce se preparau pentru botez, 

catecumeni. Conform acestui obiceiii Ambrosiu fu înscris 

la, nascerea sa între catecumeni. - 

Biogratul stu Paulin ne relateză din copilăria, lui următ6- 

vele: într-o qi copilul era culcat, în leagănul său în curtea 

1) Baunard, ” Historie de S. Amb:, edit, 12, liv. IL, ch.l, p. 4 

2) ldem p. 5, nota 3 | 

S)ldem nota 4 

1) Sanctii Ambrosii opera (ea. n.onachorum  Benedicti) cap. LIN, 

pag. 369, 3, A
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palatului; când de o dată nişte albine se grămădiră asupra 
lui; unele intrară, fără a-l vătăma, în gura sa întredeschi- 

"să. Doica xperiată alergă să le gonescă, dar tatăl, care se 

plimba pe alăturea cu soţia sa și cu fică-sa, Mareellinu, 

se dice, că n'a voit să întrerupă minunea. Puțin după a- 

cea albinele sburară la o atât de mare înălțime, în cât se 

perdură din vedere. Tatăl vedend acesta strigă plin de mi- 
rare: « Acest copil va deveni o dată mare.!) » 

Soră-sa, Mareellina, nu nai puţin hrănea acestă spu- 

ranţă, dar în curând se despărţi de fraţii săi şi se duse 

într'o casă câmpenească, spre a se deda la meditaţiuni re- 

ligiose. Acolo audi vocea Sotherii, sânta familiei, îndmenând- 

o a renunţa la lame, şi a se consacra lui Dumnedeu în vir- 
ginitate.?) 

Urmând acestui îndemn Mareellina se duse la Roma 

şi, în diua Crăciunului, la anul 353 san 354, se consacră 

Domnului de către episcopul roman Liberiu în vechea bi- 

serică Vatican, după cum mai tîrqiu nareză Anbrosiu?), de 

i el ma fost de faţă. Ea remase la Rona, unde duse o 

viaţă torte rigurosă, fără a părăsi lumea, conform obiceiu- 

lui de atunci. . 

Tot în acel an, puţin după consacrațiune, Ambrosiu, 

tatăl, prefectul Galilor muri, fără măcar să fi întrev&dut viito- 

rul strălucit al fiului său, care număra atunci 14 ani. Ma- 
ma, remânend văduvă, se ocupă singură cu crescerea co- 
piilor săi, şi, ne mai având pentru ce sta în Galia, se du- 
se lângă Marcellina, la Roma, cu cei doni copii ai săi, şi 

împreună plânsei ră mortea tatălui lor. 

Se cunâsce încă locul unde se crede că locuiau Am- 
brosianii, şi anume aprope de piciorul muntelui Capitolin, 
în tața 'Tibrului.i) 

"Casa mamei sale, văduvă bogată a unuia din cei mai 
anari ofițeri ai împăratului, fiind frequentată de episcopul 
Romei, tînărul Ambrosiu observase că soră-sa şi mamă-su 

  

2 Baunard, [istorie dn S$, Amb., ed. XII, p. că (Paulinus, vita $. 
Ainh., 3) 

2 Idem, p. 9 (Amb. de virginit, lib, u, n. 39) 

5) Idem, p. 9. — 
1 Idem liv, |, ch. |. p. 11 și 12,
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sămtau mâna episcopului. Și după ce pleca episcopul, 

Ambrosiu din simplitate sau pote din răutatea cetăţii sale, 

venea câtre ele, dându-le de asemenea mâna sa, so sărute, 

spunându-le, că întro di va fi şi el episcop. Paulin, bio-. 
evatul său, adaogă că aceste voibe, erau inspiraţiuni ale 

s-tului Spirit, cari-i prevesteau viitorul măreț al preoţiei ;, 
dar Marcellina nu vedea în acesta, de cât glumă fără ţintă, 

dicendu-i cu drag, că-i copil care nu scie ce face!). 

4) Fducaţiunea bu Ambrostu. 

Ambrosiu începu educaţiunea sa în Galia, şi, după 

ce veni la Roma, studie în şedlele de acolo literile, se e- 

xercită în poesie şi învăţă limba grâca.?) Se aplică ma 
cu sâmă la elocinţă, — arta care, de şi înjoxită în acel 

timp, totuşi era necesară patricianului roman, cărnia Îl erau 

descliise slujbele civile, — complectându-și în cele din urmă 
educaţiunea prin studiul dreptului roman. Deşi literatura 

acestei epoce cra în decadenţă, totuşi sciu să evite con- 

secinţele decadenţii, prin puterea caracterului său, prin 

mărimea, spiritului s&u şi prin seriositatea cu care se devotă 

studiului. Cei doui scriitori -clasică, a căror influență se 

resimte în scrierile sale, sunt: FPitus Livius şi Virgilius, la 

cari sar mai putea adăoga: Cicero şi Sencca.?) 
'Pimpul studiilor, Ambrosiu l-a petrecut în mod forte 

plăcut cu fratele stu Satyr şi cun pios creștin Simplician, 

care mai târdiu a fost preot şi cu ajutorul căruia s'a apro- - 

fundat în studii teologice. 

5) Cercut amtcilor dn Ambrostu. 

Ambrosiu avea peste 20 ani, când Iulian urcându-se 
pe tron prin revoluţiune, Lucra la restaurarea păgânismului 

în imperiu. | 
In acest timp două feluri de civilisaţiuni se găseau. 

în imperiul roman, şi Roma părea cel mai însemnat asil 

al vechilor Dei învinşi. Familiile senatoriale din Roma ră. 

1). Baunard, Histoire de S. Amb., liv. 1, ch. 1, p. 13 (Palin. vita Amb, . 
n. 4.) , 

2) Idem p. 14 (Mabillon, Itin, Italiae, et Dom Ceillier, Auteurs sacres etc.) . 

3) Idem liv, |, ch. |, p. 15.
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măseseră alipite cultului păgân. În fruntea acestora se 

distingea familia lui Avienus Symacus, pe care, pentru că 

era om forte învăţat, Iulian l-a făcut prefect al Urbei, 

Jovinian şi Valentinian îi păstraă acestă demnitate pe 
care o duse până la anul 365, cu atâta probitate şi inte- 
ligență, în cât îşi atrase stima chiar a acelora, cari nu 
împârtăşiau superstiţiile sele. Ambrosiu făcea parte dintre 

prietenii lui Symacns. Relaţiuni de amiciţie, de rudenie 

pâte, îl alipiră de acestă familie, şi Satyr fratele stu, 

Săsea în Symacus un patron, pe care cite o dată-l numea 

tatăl sâu.1) 

În acest timp o prietenie intelectuală şi o corespon- 
denţă plăcută se legă între Ambrosiu şi Aurelius Symacus, fiul 

pretectului Romei, care era om forte cult şi în corespon- 

denţă cu Ausonins şi cei mai buni poeţi ai timpului stu. 

Ambrosiu şi Satyr însă erau cu mult mai intimi cu 
prefectul pretoriului, Petronius Probus, a cărui credinţă 

creştină înălța puterea numelui și a bogăției şi în al căruia, 

palat de marmură se întâlnea tot ce Roma creştină avea 

mai ilustru. Speranţele Bisericii se concesitraa atunci în un 

grup de tineri cu talent şi de naşcere nobilă, pe cari 
prefectul îi proteja. 'Trebue notat că nici unul din aceşti 
tineri, nu era încă botezat, . 

Între tinerii nobili, cară trequentau pretoriul său, lui 

Probus nu-i fu greu „de a distinge pe Ambrosiu, pe care 

“spiritul elar, tăria caracterului său şi strălucirea elocinței 

sele îl ridicau de - asupra tuturor visitatorilor palatului. Pe 

lângă că se esercitase în declamaţiunile oratorice, el debu- 

tase în for c'un succes torte mure.) 

6) Alegerea În Ambrosiu ca procurator al Italiei de sus. 

Timpul sosise aceşti tineri să se împrăștie. Aurelius 
Symacus fu trimis ca proconsul al Africii. Satyr primi o 

provincie, despre care istoria nu ne-a lăsat nici o şeiinţă, 

2) iar Ambrosiu întră ca, consilier al pretoriului.*) 

1) Baunară, Iistoire de S. Amb,, liv. |, ch.I, p. 20. (Amb, de excess. 

-Satyri, n. 32.) , 
=) Idem liv, |, ch. 1, p. 23. (Paulinus, Vita Amb. n. ş-) 

3) Idem, p- 24, nota 1. 

1) Idem, idem, (Paulin. Vita Amb., n. 5.
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Dar talentele lui îl ridicară la o mai înaltă onore.. 

Prefectul Probus făcând cunoscut împăratului Valentinian 

1 meritele lui, acesta: l-a ales pe Ambrosiu procurator 

peste' provinciile "Emilia şi Liguria.!). Primind scrisorea 

împăratului, Ambrosiu s'a dus la Probus şi i-a mulțumit 

pentru bine-facerea, primită şi tot de-o-dată i-a cerut sfatul. 

cum ar putea să-și îndeplinescă acestă înaltă - sarcină mai 

demn. Probus i-a dat sfaturile cele mai morale şi plecând 
se despârţi de el cu aceste vorbe: „Mergi, lucreză, nu ca 

judecător, ci ca episcop.?) 
Intenţiunea prefectului era ca să înveţe-pe Ambrosiu 

um fel de guvernare deosebită, de acea, pe care obișnuiau 

să o facă alţi proconsuli, şi-l sfătuia pe tânăr la moderaţiune, 

nu la asprime, să aibă bunătatea de episcop, nu seriosi- 

tatea de judecător. Posteritatea însă a considerat, aceste 

cuvinte ca o prevestire a demnităţii mai înalte la care 

trebuia să ajungă Ambrosiu. El își luă rămas bun de la 
amicii săi, de la soră-sa Marcellina şi de lu mamă-sa, pe 

care n'a mai vădut-o, şi plecă spre a-și lua În stăpânire 

înalta funcţiune ce i se încredințare. 

Capitolul Ii, 

Ambrosiu procurator al Italiei de sus. Alegerea 

și sânțirea lui ca episcop al Mediolanului. 
Primele sale acte de credinţă ortodoxă. 

7) Ambrosiu procurator. 

În anul 83, când Ambrosiu luă în stăpânire guver- 
nământul său, era de 33 ani. După noua divisiune.ce 

Constatin cel mare tăcuse imperiului său, în prefecturi, 

în diocese și în provincii, procuratorul era guvernator al 

unei provincii, care cra supusă prefecturei sau vicariatului 

Italiei.9) Ea, coprindea o mare parte a, ținutului bogat, 

1) Baunard, Histoire de S. Amb,, liv. 1, ch. 1 p. 24, nota 6. 

2) ]dem, p. 25, nota 1. 
3) Vicariatul Italiei coprindea 7 provincii: Liguria cu „Milanul, Emilia, . 

Flaminia, Picenum, Veneţia cu Istria, Alpi Cottienni și cele două Rhetii. Vicarul 

Italic reşedia de ordinar la Milan, Prefectura sau vicariatul Romei coprindea 

restul Peninsulei, (Baunard, Histoire de S, Amb., liv. ], ch. II, p. 26,nota1)
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care mai târdiu luă numele de Piemont sau Lombardia și 
Mediolanul era metropola, unde veni Ambrosiu. 

În Mediolan la început îşi stabili locuinţa sa Constantin 
cel mare. Aci semuă el memorabilul edict, prin care recu-. 
noscând cultul lui Jsus Christos, încheea era martirilor. 
Împărații următori, fii lui Constantin cel mare, își fixară 

„acolo reşedinţa lor. Valentinian I de la începutul domniei 
îşi duse acolo statul major şi curtea sa, ast-fel că Mediola- 
nul în acestă epocă era adevărata. capitală a împăraţilor 
de occident. 

Încredinţându-i-se lui Ambrosiu afacerile provinciei, 
imediat se puse pe lucru, — şi ca un navigator diligent, 
sa aședat la cârma corăbici. Iubirea, pe care supușii săi o 
aveau pentru densul, dovedesce până la evidenţă, în ce chip 
sa purtat el cu acei, pe cari i-a guvernat. Aceştia-l. numenu 
mai bine părintele lor propriu, de cât judecătorul lor,*) 
arbitru plăcut şi un impânțitor drept al adevăratei dreptăți. 

2) Alegerea pu Ambrostu ca episcop. : . 

Ambrosiu nu se schimba după persâne, ci se purta 
reverențios, față cu oră care om, fără deosebire de clasa, 
socială din care făcea parte. El se încerca, să-şi  cucerescă. 
spiritele poporelor prin blândețea și afabilitatea sa, aşa că, 
se împliniră cuvintele lui Probus. 

După mârtea lui Auxenţiu episcop arian, care luase 
scaunul  Mediolanului, înlăturând pe Dionisiu, poporul. 
-— după cum era obiceiul, — fiind convocat pentru a alege 
episcop în locul său, era în cea mai mare turburare, nepu- 
tându-se învoi asupra persânei, care trebuia, să fie alesă. 
Ortodocşii de o parte și arianii de alta cereau ca episcop 
un patron și favorisator al doctrinei lor. De cre-ce sarcina 
de a linişti turburarea privea pe procurator, și temându-. 
se ca orașul să nu fie expus pericolului, Ambrosiu s'a. dus. 
în adunare și ținând o cuvântare către popor îl sfătuia, 
să-și alegă în liniște pe episcopul lor. Pe când vorbea 
Procuratorul, furia poporului se liniştesce încetul cu încetul, 
şi de o dată, se spune, că o voce de. copil sa audit în. 

1) Baunard, Histoire de S. Amb,, liv I, ch. II, p.'32
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templu strigând; „Ambrosiu, Ambrosiu, Ambrosiu, să fie 

episcop.* La sunetul vocei acestuia, dice Paulin,!) gurile 

întregului popor s'au unit aclamând pe Ambrosiu de epis- 

cop; şi ast-fel, cei cară mai înainte erau desuniţi, de o 

dată, ca prin minune, au fost de acord asupra acestuia. 

Ambrosiu era înseris numai între catecumeni, când 

votul poporului îl alese episcop, şi înspăimântat de acesta, 

fuge în . palat, încercând prin ori-ce mijloc să înfrângă 

alegere cetăţenilor. 'Pribunalul îl chemă înaintea sa, după 

ce sa împrăștiat adunarea, acusându-l că tinde la lucruri” 

inai înalte; ba, contra obiceiului său, Ambrosiu a pus să 

tortureze pe Gmeni, numai ca să revoce alegerei. A recurs 

“la mijlâce extreme; a poruncit să se întrodncă la densul 

femei publice, cu scopul, ea poporul vădând acestea, să "și 

vetragă voturile; dar poporul striga din ce în ce mai tare: 

«Păcatul stu să cadă asupra nostră. EI nu-i de cât cate- 

cumen, botezul va şterge totul, adăogau alţii.>) Mediolanul 

s'a temut să nu fugă Ambrosiu, a pus gardă să fie păzit 

şi a trimis un delegat la împărat, ca să-i spue cele întim- 

plate Şi să confirme “alegerea. Valentinian | ascultă totul 

plin de veselie şi prin acelaş delegat trimite confirmarea. Am- 

Drosiu n'a mai îndrăsnit să se opue, mai ales când audi, 

că chiar împăratul consimte la alegerea sa, și luă asupră- 

şi demnitatea de episcop, pentru a pune sfârşit oră cărei 

neînţelegeră şi pentru a întări unirea între cetăţeni. 

Ambrosiu « fost catehisat şi botezat probabil de ami- 

cul stu, Simplician, şi la 7 Decembre 374, acelaş an, după 

8 dile de la botez, fu sânţit episcop.?) 

Ast- fel din forul civil, Ambrosiu trecu în biserică, ju- 

decătorul fu fâcut episcop, insigniile de procurator făcură 

loc insigniilor pastorale. 

Inti'adevăr pentru a asigura pacea, dreptatea, adevă- 

rul şi libertatea, nu-i lipsea lui Ambrosiu, nici averea, nică 

elocinţa, nici autoritateu. 

  

5 "Baunard, Ilistoire de S. Amb., Liv. 1, ch. II, p. 36 (Paulin. Vita 

Amb., n. 6.) 
>) dem, iv, I, ch, Ii. p. 35. (Paulin, Vita Amb. n. 7. 

3) Godefroy Hermant, ed. de 1679, liv. Îl, ch. 1Y, p. 73— Pann, 

Histoire de 5. Amb, liv. ], ch. Il, p.42.
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Imediat ce se instală în scaunul episcopal, scrise e- 

piseopilor principali, pentru ca în schimb, să primescă, și 

_el cea ce se numea” < epistole de comunicare >, ca semn al 

iubirii frăţesci și al unităţii «loctrinale între membrii îm- - 

prăzeiați ai. corpului episcopal. 

3) S-tul Ambrosiu şi S-tul Vasile cel dlare. 

Intre cei dintâi cari se bucurară de alegerea sa de epis- 

cop în sântul Vasile cel mare, episcopul Cesareii Capadociei, 

care se asemăna forte mult cu Ambrosiu, în gen, în caracter 

şi în sânţenie. 

Cu epistola sa, Ambrosiu. trimise din Mediolan la v a-. 

sile cel mare şi o deputațiune de mai mulţi preoți, ca. 

să aducă rămăşiţele episcopului Dionisiu, predecesorul său, 

mort puţin timp maă înainte întrun mic oraş, care ţinea - 

de biserica de Cesarea. Sântul Vasile delegi pe un preot 

al bisericei sale numit Therasiu şi împreună se duseră în târ- 
ul Rotoium la marginele Armeniei și Capadociei, de un- 

de luară acele rămășițe cu tâtă opunerea credincioşilor din: 
localitate, pomită din pietate. Rămășițele episcopului fiind 
aduse la Mediolan sântul Ambrosiu le aşeqă intr'o biserică, 

care de atunci a purtat numele episcopului în cestiune.!) 

Capitolul ll. 

Scopurile ce S-tul Ambrosiu urmăresce ca episcop: 

şi mijlocele pentru realisarea lor. 

7) Prisbiteriul, 

O dată consacrat episcop, Ambrosiu se puse cu tot 
dinadinsul să-şi îndeplinescă . sarcina luată, şi-şi îndreptă 

totă atenţiunea la mijlâcele prin care ar putea să mărescă: 
demnitatea bisericii și să-și întărescă puterea şi autori-. 
tatea, sa. 

Calitățile lui din "nainte de patrician mândru, de ma- 

gistrat integru şi de cetăţen devotat, fiind schimbate prin 
darul preoţiei în eroism, în viaţă rigurâsă și în sacrificarea. 

; 

  

1) Baunard, Histoire de S. Amb., liv. ], ch. II. p- 46, 47 și 48.
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de sine, tură puse acum în serviciul bisericii. Și pentru că 

clerul. era acela prin care el îşi putea ajunge scopul, în- 

cepu a aduna în juruii pe toţi clericii săi, formând cea ce 
se numea Prestiteriul. Ducea o vicţă comună cu ei, după 

exemplul dat de Isus Christos, ocupându-se, ca şi îngerii 

în ceru, a lăuda pe Dumnedeu şi a-l servi. În acestă 

comunitate fie cure avea locul său, sarcina sa, superiorul 

său. Printre clerici, unii preoţi saii diaconi în vârstă formau 

consiliul episcopului. Cei mai mulţi din că ocupară scaunele 
episcopale din Italia. Alţii mai tineri făceau, sub conducerea 

episcopului, timpul de ucenicie al sciinţei sfinte. De acestăsedlă 

s-tul Ambrosiu dicea: “Nimic nu dă mai multă forţă preoţiei 

nici graţie, de cât de a fi din tinereţe supus unei discipline 

aspre, supus unei regule sânte, care, lăsând pe clerici tot 

în lume, îi separă de relaţiunile şi deprinderile lumesci.,1) 

Puțin după acesta renunţă cu desăvârşire la bunurile 
pămentescă, dând bisericii şi săracilor banii ce avea. Mai dete 

„de asemenea bisericii şi totă averea, lăsând venitul până 

la morte soră-săi Marcellina. Făcu apoi pe fratele stu Sa- 

iyr, să ia sarcina de a îngriji de casa sa, ca în urmă să. 

fic mai liber în împlinirea datoriilor sale; nu se putu însă 

servi multă vreme de fratele stu, căci o morte subită îl 

răpi din viaţă. 

2) Ambrostu combate avariția, luxul şi mtjlocele josnice, 

de care se serveau preoții, spre a se înavuti 

Scăpat de grija lucrurilor lumexcă, Ambrosiu începu 

o viaţă fârte severă, nelăsând cu tâte acestea, cu ea să se 

vadă de Ospeţii sei. <Sântul episcop era forte stăruitor în 

rugăciune, diua şi nâptea*)», nareză istoricul său. În timpul 

dilei: îi plăcea să visiteze mormintele martirilor ; iar nâptea 

"să scula, spre a recita psalmi, şi, de multe ori, sârele îl 

surprindea îngenunchiat rugându-se. 

Ambrosiu. care se desfăcuse de tote cele lumesci şi 

ducea o viață forte rigurosă, putea, deci să predice preoților, 

1) Baunard, Histoire de S. Amb., liv. [, ch. III, p. 35 (Amb, ep. LANIII, 
  

"n. 66,) e 

>) Idem, p. 58. (Panlin,, Vita Amb., n. 35.)
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să nu se încurce cu afacerile acestei lumi, după ce. o dată 

au fost scriși în armata divină: «Nu. te amesteca în ala- 
cerile temporale, fiind-că lupţi pentru Dumnedeu; căci, 
dacă, acela care se luptă pentru împărat este oprit de legile 

umane, de a susține procese, de a îndeplini afaceri de for, dea 

vinde mărfuri, cu atât mai mult trebue să se abție de la 

ori și ce afaceri de acest îel, cel care e soldatal credinţii. 
EL trebue să se mulţumescă cu fructele câmpușorului său, 
dacă-l are, iar dacă nu, cu fructele salariului său.,1) Aceași 
învăţătură o dă prin următorele cuvinte: “Avariţia să fie 
nimicită, desfrâul să dispară.s?) Ast-fel Ambrosiu învăţa 
“pe preoții săi, consiliindu-i să lase avariţia, să aibă inimile 
neînvinse de bogăţie, şi să, nu se dedea lu lux, care invu- 
dase în Biserică. Monahii și preoţii destăşurau! un lux 
nemăsurat şi chiar fericitul Ieronim mustrase . cu asprime 
acest lux. 

Preoţii, ca să facă față cheltuelilor lor nemăsurate, 
intrebuințau diterite mijloce şi mulţi se găseau între dinşii 
legatari testamentani, a căror îndrăsnelă era atât de mare, 
Şi nerușinareu, -se întindea, până 'mtratâta, în cât abia se 
pote socoti, şi a trebuit să fie opriţi de imperator, Impera- 
torul Valentinian a trimis o lege episcopului Damas,%) prin care 
interdicea, preoţilor de a mai fi epitropii văduvelor şi co- 
piilor minoră. 

Preoţii mai erau căduți ȘI în alt viţiu şi anume, se 
„desfăceau de femeile lor şi se căsătoreau | cu văduve, nu- 
mai să devie stăpâni pe o avere însemnată. Aceste necu- 
viinţe nu puteau scăpa lui Ambrosiu, care vedea în ele scă- 
derea demnității preoţesci și a onorei Bisericii; de accea, 
dicea el: «Cei tineri nu trebue să intre în casele văduvelor 
Şi virginelor de cât pentru visită, şi atunci, numai dacă e 
vI'0 afacere nai seriosă și însoţiţi de preoți mai bătrâni 
sau de un episcop. De ce să dăm Gmenilor ocasiunea de a 

  

5 De oficiis ministrorum, lib 1, cap. 36, p. 166, t: III, juxta ediotionem 
“monachorum Benedicti, an. 1853. 

2) Idem, lib. III, cap, et! pz0Saziis, 32: 

3) Cod. Theod, lib AŞ 

   

„tit, II, De.£ „eBisco is, . Ecclesiis et  clericis NN 
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ne vorbi de rău? Ce trebuinţă este ca autoritatea să facă 
aşa dese visite 21), 

Forte fin atacă el pe cei cani întrebuințau tot telul 

de .mijlâce lingușitore, pentru a dobândi moşteniri de la 

văduve; căci adesea linguşirile store mai multă pradă de 
la văduve de cât torturile. Şi pe Dumnedeu nu-l interes6ză 

prin ce mijloce să face cine-va stăpân pe lucrul altuia, destul 
numai că se face, Ă 

| „Deci, când Ambrosiu judeca, astfel, nu e de mirare, 

dacă, cu autoritatea sa episcopală, a sancţionat legea pro- 

pusă de Valentinian I și a confirmat-o prin elocința sa. 

Aşa că putea serie mai târdiu:2) “Nouă ni se tăgăduesce, 
de către legile mai noi dreptul moştenirii private, şi 
nimeni nu se plânge, fiind-că nu socotim acesta ca nedrep- 

tate. Puțin după acesta adaogă: <Testamentele se scriu de 

către servitorii templelor, nici un profan nu este înlăturat, 

nici unul de cea, din urmă condiţie, nici unul cinstit nu e 
respins; dintre toţi numai elericului i se interdice dreptul 

comun; deşi el face rugăciuni pentru toți, totuşi nici un 

legat din partea văduvelor seridse, nici o donaţiune. Dacă . 

văduvă creştină ar fi legat ce- va preoţilor templului pă- 

gân, acest legat s-ar A respectat ; dacă, s-ar lega servitorilor: 

lui Dumnedeu, nu sar xespecta. Eu vreau mai bine să fim 

lipsiţi de bani, de cât de graţia lui Dumneqeu.5), 

Aceiaşi lege -a reînoit-o puţin în urmă şi Valentinian 

cel tînăr şi Teodosiut), şi au făcut-o chiar mai aspră, o- 

prind şi pe diaconese să pâtă lăsa ce-va, bisericilor. Am- 

brosiu aprobase ordinele lui Valentinian cel bătrân, ca, 
unele ce fuseseră făcute cu prevedere şi cumpătare; însă 
acestă lege a lui Teodosiu socotind-o prea aspră, n'a .cru- : 
țat nimic pentru a face pe împărat s'o revâce, de 6re-ce 
prin ea, se luau bisericilor tote donaţiunile. Teodosiu înţe- 
lese lucrul şi de acea, scrise lui Taţian, prefectul pretoriului, 

1) De off, minist,, lib. ], cap. XX, p. 151, juxta ed. „onahorun Benedicti.. 

2) Ep. XVIII, od, Valent., T. LV, p. 257, n 

3) Idem, n. 15 
| %) Cod, Theod,, lib. XVI, tit. II, De Episcopis, Ecclesiis et clericis,. 

„XX, cum perpetuis comentariis Jacobi Gothofredi, .
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«ca să scie că acea lege, care privea pe diaconițe şi pe 
văduve, sa revocat. 

Acele legate care la început fuseseră uşor suprimate, în 

„urmă Teodosiu le restituia Bisericii, căreia îi erau necesare, ca 

„să plătescă accesoriile serviciilor publice. Totuşi acele bunuri, 

cari reveneau Bisericii prin dreptul de moştenire, Ambrosiu 

le ceda, când era convins, că acâstă cesiune ar fi mai fo- 

lositâre. Ca exemplu putem 'cita : 

3) Sentința dată de Ambrostu în procesul ce a esultat 

dutro donaţiune făcută de către episcopul ddarcel. 

Sa întîmplat ca un episcop Marcel, să înzestreze pe 
soră-sa, cu condițiune ca, după mortea ei, averea sa S-0 

dea, Bisericii și săracilor. Fratelui stu Lactus, i-a părut rău de 

acestă disposiţiune a episcopului, și-a adus cestiunea înaintea 

judecătorilor. De aci procese şi neînţelegeni vătimătore. 

După mulțe desbateri, Ambrosiu a fost ales judecătorul 

cestiunei de către cei ce nu se împăcau. “Mi-a fost ruşine 

să refus, a dis Ambrosiu, nai ales că judecătorii din am- 

bele părţi se sfășiau între ei, dicând, ca să lase Ja aprecierea 
mea, care parte ar avea mai multă dreptate.,!) Dificultatea 

sentinţii nu-l făcuse pe episcop să se înșele, de acea scriu, 
lui Marcel: “Am făcut cercetarea în aşa mod, ca să fiu 

arbitrul cestiunii, fiind-că vedeam, că dacă aș fi dat sen- 

tinţa în favorul tău, Laetus ar fi putut să n-o primescă; 

dacă aș fi dat sentinţa pentru el,ar fi suferit interesele tale 

ŞI ale surorii tale. Așa dar situaţiunea de-a hotări între 

cele două alternative era grea. Ar fi putut chiar unii să 

mă Dănuiască, din causa solidarității nostre sacerdatale. 

Căci, când socotesce cel invins pe altul mai drept, de cât 
„pe sine?» De acea, punând tote în cumpănă, Ambrosiu a 

căutat să se pronunţe, în sensul, ca mai mult să stingă 

certa, de cât s'o mai înăsprescă., Căci avean să se. scor: 
nescă alte certuri; pe lângă acesta, cea ce este şi mui 
greu, de şi certurile ar fi fost liniștite, totuşi ar fi rămas 
uri, care ar fi tost forte păgubitâre bunelor moravuri. Pus 

  

: 1) Ep. “LAXNIIL ad Marcellum, t. 1V, p: 423. n.2— Hermant, liv. II, 
“ch, XIII, p. 100.
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în mijlocul acestor ferberi, am socotit că trebue “urmat 
axt-fel, ca să voesce a nu fi învins nimeni şi a învinge toți., 

Ca arbitru al cestiunii, Ambrosiu a hotărât, ca sora. 
lui Alarcel să stăpânescă averea ce-l dedese cât va răi; iar 
după mârte să trecă în stăpânirea Iu? Laetus, Acestă sen- 
tință a plăcut lui Laetus, fiind-că înceta temerea, de a se 
înstreina acea avere. Apoi după propunerea lui Ambrosiu, 
sa hotărât cu învoirea tuturor, cu Luetus să ia acel câmp 
şi să dea în schimb soră-sei, în fie care an, un număr 6re- 
care de măsuri de grâu, vin, unt-de-lemn. “Deci, a dis Am- : 
brosiu, pi6sei tale surori, nui s'a luat dreptul, ci grija, nu 
fructele, ci munca pentru a-l cultiva, nu venitul, ci grija 
de modul cum o să 6să recolta) 

Împăcându-se cei certați Ambrosiu, plin de bucurie, 
urmeză : € Cercetarea s'a făcut apostolesce. Ne jeluiam îna- 
inte că ai fi având un proces; aan câștigat din certă, că 
sa dat o formă statornică vieții şi învățăturii apostolice. 
Certa, acea nu era: compatibilă cu sacerdoțiul, resolvarea 
ei însă s'a făcut apostolesce. Să nu te temi că Biserica o 
să fie slăbită și lipsită de generositatea ta. Aro și ea folâse 
de la tine şi.chiar mai mari de cât ai crede: trage îolose 
din învățătura ta, are modelul vieţii tale, are veniturile pe 
care tu le ai dăruit instituţiilor tale. Deşi se înapoeză, aceste. 
bunuri, ea tot bogată rămâne, căci ea nu caută cele lumesci, 
de ore ce stapânesce cele eterne.,2) 

4) Amărosiu vinde odârele bisericii spre a răscumpăra 
Pe creştinză luaţi în captivitate ae barbari. 

Ambrosiu, care se purtase așa de.modest şi cu chib-. 
suință pentru pace, din iubirea de a ajuta pe cei neno-. 
rociţi scia chiar a împărți bunurile bisericii. Ast-fel Barbarii 
au-făcut o invasiune în 'Tracia, şi Iliria; Liguria înșăși 
suferise mult din causa răsboiului şi o mare parte din 
locuitoră a fost dusă în robie; Ambrosiu ardând de dorința de 
a reda acestora libertatea perdută, nu esită a vinde vasele 
bisericii, fără a consulta Presbiteriul, după cum obișnuia, 

1) Ider, pag. 424. n. 8. : 
2) Ep. LXXXIII, îă, p, 425. n. 9.
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5) Ambvosta îmbogătesce ritualul bisericesc „ 
„= Car ceremonii şi dute, 

Nimie nu preocupa pe Ambrosiu mai mult de cât, ca. 
prin cerenionii publice să -dea, bisericii tot-d'a- -ună 0 stră- 
lucire din ce în €e mai mare. Și nu socotia, acestă ocupa- 
iune nedemnă de un episcop, căci. dice. el: «Și mar ales, 
acesta este datoria unui preot, ca să împodobiască templul 
lui Dumnedeu, cu o podâbă alesă, așa că, prin acestă po-- 
dobă, curtea lui Dumnedeu să. strălucâscă. >) Deci, fiind-că 
voia să dea, o mâre strălucire ceremoniilor publice, şi fiind: 
că voia să înalțe demnitatea şi maestatea bisericii, Am- 
brosiu a instituit mai -multe ceremonii şi diterite servicii, 
cari întrunite la un loc, se numesc rifualul Amărosian . şi 
se observă şi adi în Milan. Ca şet avea grije forte mare de 
cultul extern. Nu căuta să satisfacă numai curiositatea, sau - 
mândria deșertă, ci socotea serviciul litur gie ca o hrană, 
prin care se susține și să întăresce credința cea; nesigură 
a plebei, care în tot-d'a-una se conduce după cea-ce o im- 
presioneză. Mai ales atunci se arătă Ambrosiu favorabil a- 
cestor ceremonii, când cu ajutorul lui Dumnedeu, s'a în- 
vrednicit, să găsâscă multe corpuri ale sânților Martiri, ca 
ale lui Protasius, Gervasius, Celsus, .Nazarius, Vitălis şi 
Agricola, cărora le a făcut în biserică sărbători, imne și 
cântece. 

6) Cântarea Ambrostană . 

Ambrosiu hu mai puţin ţinea la musică ca şi la poesie. 
Ambele le considera ca aripă, cară duc la Dumnedeu sufletele 
xăpite de speranţă şi iubire. Musica o admiră el pretutindeni 
în armonia, infinită a „pământului și-a cerului: “Ingerii 
cântă pe Domnul; puterile ceresci căntă, pe cel Sânt; horu- 
vimii, serafimii,. mulțimea, celor aleși, cu o voce comună 

.Și asemenea a apelor mari, cântă Alleluia ...,.....A- 
nimalele cântă, atinse de frumuşeţile naturii: Omul singur 
fi-va el mut în acest vast concert?,2 

Cele mai însemnate imne, pe care le a compus Am- 
1) De officcis, lib, II, cap. XXI, t. III. p. 193, n. rar. 
=) Baunară, Histoire de $. Amb, iv. V, ch, I, p. 316. (Arb. in 

Psalmos, n. 2) 
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brosiu, spre a fi cântate, sunt: zu cântecul cocoșului, o 
rugăciune de nâpte, care trebuia cântată înainte de a apa- 
re aurora; imnele care se cântau la sărbători şi la săvâr- 
şirea misterelor, ca: imnul Nascerii Domnului, al Pascelui, 
al Virginităţii, al sânţilor apostoli Petru şi Pavel etc.!) 

Pare sigur că, “vechiul sistem musical al Grecilor, care 

era fârte complicat, Ambrosiu l-a simplificat, reducând la 

4 cele 15 moduri, care erau întrebuințate în vechine. Am- 
brosiu singur spune, că cântecile sale erau fârte mult cân- 
tate de poporul său.?) 

7) Convertirea şi botezul lut Augustin. 

Pentru ca seminţele credinții s&mănate în lume să nu 

peră, ci să se îmmulţescă,.e nevoe în tot-deauna în Bise- 

rică de învățători, cară să combată învățăturile falșe ale 
ereticilor şi să înveţe -pe credincioși adevărul curat Și ne- 
întinat. Ambrosiu. să străduia din tâte puterile să-şi facă 

ajutore pentru o operă atât de mare şi să-și formeze e- 
piscopi însemnați ca şi el prin învăţătură și pietate. 

Intre discipulii săi, în primul rând se distinge Au- 

gustin, apărătorul cel mai tare al adevărului şi vrăjmaşul 

cel mai înverşunat al minciunii. Augustin, discipolul lui 

Symacus în arta: oratoriei, venise la Mediolan, pe când 

svonul despre Ambrosiu se răspândea pretutindeni. Deşi 

era maniheu, totuşi, împins de dorinţa gloriei, n'a esitata 

“merge la capul Bisericii din Mediolan, însoţit de un tînăr 

retor, numit 'Pullius. 

„Cât de amical a primit A mbrosiu pe Augustin, — 

pentru că cl uia viţiile şi nu pe Gmeni, — o spune singur 

Augustin .în Confesiunile s€le unde qice: „Și sosind la Me- 

diolan, m& dușei să visitez pe episcopul Ambrosiu, cunos- 

cut în totă lumea ca unul din cele mai mari spirite ale 

vâcului său, şi un cucernic servitor al lui Dumnedeu.“3) 

Și mai departe adaogă fericitul Augustin : „Omul lui Dum- 
nedeu m'a primit ca pe un părinte, și i-a plăcut să-mi spue 

1) Baunard, Histoire de S$. Amb., liv, V, ch. II, p. 317, 320 și 321. 
" 2) Idem p. 322, 323 şi 324. " 

5) Idem, liv. V, ch. IV, p. 359 (Confess. lib. V, cap. XIII)



23 
A 

cu o iubire întradevăr pastorală, că era. încântat de ve- 
nirea mea în oraşul său. Din acea, Qi am începnt să-l iu- 
besc, la început ce e dreptul, nuca pe un propoveduitor 
al adevărului, fiind-că perdusem nădejdea de a găsi ade-: 
vărul în Biserică, ci cu pe un om plin de bunătate faţă de 
mine. . . . . . . . Puneam o nemărginită rîvnă de 
a-l asculta vorbind în mijlocul poporului său, nu cu încli= 
narea sufletescă ce ar fi trebuit s'o am acolo, ci ca să-mi 

dan semă de cea ce era elocinţa lui. Vream să sciu, dacă 
elocința lui e la, înălțimea, renumelui. Am rămas pironit la. 
vorbele pe care le spunea; eram răpit de dulceţa vonbirii 
lui ; dar de alt-fel nu dam atenţiune de cât formii și nu 
"ţineam nici o socotâlă de fondul lucrurilor.“!) Prin aceste 
cuvinte Augustin arată cât de mare era autoritatea lui 
Ambrosiu în Biserică, cât de mult era stimat înaintea 6- 
menilor, cum primea el pe streini şi cum sciarsă-și atragă 
în parte-i inimile și privirile tuturor.: Magistrul a, făcut pe- 
discipul să simță acest dar al său: mintea largă și geniul 
episcopal, şi că n'a putut să se apropie de foc fără a se 
încăldi puţin, după cum el însușia mărturisit ast-fel: „Când 

“îmă deschideam inima, ca să primesc darul elocinţii, intra, 
de o potrivă şi convingerea, bine înţeles gradat.) 

Intre acestea, s'a slăbit credinţa lui Augustin în în- 
văţăturile Maniheilor, a început să se îndoâscă şi atunci, 
nesigur, a voit să remână între catecumeni, pănă se va 
face lumină în acest întunerec, în care confundat nu scia 
încotro să se întorcă. Mare bucurie a coprins pe Monica, 
mama lui Augustin, vădând pe fiul său neliniștit,. fiind-că, 
nădăjduia, că convertirea, lui va:urma imediat după acea, 
Ea iubea pe acel bărbat fârte mult, fiind-că scia, că prin 
el fiul său a fost adus la acea neliniște plină de îndoială.. 

| Totuși Augustin era ambițios şi aplecat spre volup- 
« tate: „Pe Ambrosiu, dicea el, îl socoteam om fericit, fiind- 
că avea atâtea onoruri, numai celibatul lui mi se părea, 
supărător.“?) Dar puţin câte puţin se micșora ambiţiunea, n 

D Ibidem, 

2) Baunard, Hist. de S. Amb,, liv. V, ch. IV, p. 365, nota 2:(Con- 
fess, lib. V, cap, ÎN). 

9 Idem p. 373, n. 1 (Confess. lib. VI, cap. II).
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lui Augustin, vEdend pe Ambrosiu: ingrijindu-se puţin de 
onoruri, demnități şi glorie şi despreţuind favârea. princi- 
pilor. Scos din viţiuri, virtutea-l făcu ca şi pe Ambrosiu. 

„In fine, harul covîrşind firea, convertirea săvirşită prin e- 
locuinţă a complectat-o Ambrosiu prin exemple: atâta 
virtute, atâta modestie, se puteau găsi numai în ade- 

„Verata religiune; şi. Augustin forte sensibil la țot ca 
era bun, adevărat şi frumos, a părăsit calea, . greșeli, 
ca să mergă la fântâna cerescă, pe care i-o! arătase 
Ambrosiu. Ast-fel, la Pascele anului. 387, Augustin s'a bo- 
tezat de 's-tul Ambrosiu, împreună cu fiul său Adeodatus 
şi cu prietenul său Alipius.!) | 

Nimie mai plăcut negreşit, în tâtă viața sa episco- 
pul Mediolanului n'a putut să ofere lui Dumnedeu; nici 
un militar mai enragios Bisericii, nică un, apărător mai zelos al. adevărului şi al dreptăţii. Se qice că amândoi au 
„cântat atunci cel mai celebru cântec: « Za Deum laudamus, > 
spre a-şi exprima bucuria, 

După puţin timp, Augustin a părăsit: Mediolanul şi 
sa despărţit de Ambrosiu, dar nici o dată nu l-a uitat, ci 
făcându-se epixcop, s'a încercat să-l urmeze și să-l imiteze. 

8) A disezpoli a s-tutui Ambrosiu, 
- Între alţi episcopi, pe cară î-a avut ca "discipoli şi i-a dat Bisericii formaţi de el însuși, găsi pelângă Augustin, pe Pau- 

lus, episcop însemnat prin sciinţa. și pietatea creștină, pe Theo- 
_dulus, episcop la Modena,?) Felix, care a ocupat mai târdiu scuu- 
nul Bononiei, Venerius, care a ocupat scâunul Mediolanului 
după Simplicianus5), un alt Felix, care a fost primul epis- 
«op al Cosmensilor. Cu acesta Ambrosiu trăia prietenesce, 

„ca să. dea exemplu cum trebue să fie un cleric distins. Îi 
„împuta numai că era prea econom și nu venea la Mediolan. 
-Cu Paulin, amicul. lui Ausonius şi al S-tului Gieronymus, 
Ambrosiu trăia în strânsă legătură şi să silia să-l lase suc- 
cesorul său în. Mediolan. . - î 

- Ast-fel scia Ambrosiu să facă episcopi demni pentru 
1) Baunard, Ilist. de $. Amb lv. V, ch. IV, p. 379. 

2) Hermant, Vie de S. Amb, liv. IX, ch. VII, p. ş3o etc. 
5) Baunard, liv. VIL ch. [, p. 495. i
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Italia întregă, cari să îngrijască de Biserică şi să-i mărescă 
puterea, care crescea mereu. 

9) Ambrosiu caută să asigure Biserici! un loc hotărât 
| în stat. 

Ambrosiu a fost cel dintâi, care a voit să stabilescă 
nu numai libertatea, dar şi puterea Bisericii și să-i asigure 
un loc seiut și hotărât în stat. Adese-ori s'a ridicat cestiu- 
nea în sinod şi în consistoriile principilor: când episcopi? 
și clericii să se judece înaintea tribunalului eclesiastic şi când 
înaintea tribunalului laic? Impăraţii au hotărât lucrul şi 

« Valentinian I a legiferat: „Procedura, care se păzesce în 
afacerile civile, trebue păstrată şi în casuri eclesiastice, așa 
că, dacă sunt niscară-va neînţelegeri sau delicte uşâre, re- 
feritore la Religie, să fie judecate în localitate și de cătră 
sinodele diocesiei. Să escepteză faptele criminale, care se 
vor judeca de cătră judecătorii ordinari și extraordinară 
sau de puterile ilustre.“?): Ambrosiu a esplicat acestă lege 
şi a arătat, că causele osclesiastice, referitore la religiune, 
credință şi chiar abaterile eclesiasticilor de la, disciplină. 
să se judece înaintea, episcopilor și a sinddelor diocesiei, 

Fiind sancţionate acestea tâte de Valentinian cel bă- 
trân, Ambrosiu declară printi'o scrisâre către fiul lui, Va- 

„lentinian cel tânăr: „Latăl Tău a răspuns augustei lui 
aminţiri, nu numai cu cuvântul, ci şi cu legă ; căci a sancţio- 
nat, ca, în cestiunile de credinţă san eclesiastice de ori ce 
fel, preoţii să fie judecaţi de preoţi. Ba ce-i mai mult, de 
şi altă dată episcopul nu putea judeca, pentru abateri de 
la obiceiuri, totuşi el a voit, ca: chiar şi acestea să fie ju- 
decate de episcop.“?) Și puţin mai departe adaogă s-tul e- 
piscop: „Când ai audit, prea luminate împărate, ca, în u- 
faceri de credință, laicii să judece pe espiscop ? Ast-fel. 
pentru linguşire, să uit dreptul preoţesc, şi, cea ce Dum- 
nedeu mi-a dat, să cred că trebue să-l încredinţez altora ?* 

Deci, după acum Biserica-și revendica, drepturile sale. 
pe care Ambrosiu să silea să le apere în aceași serisore 

  

1) Cod. Theo, lib. XVI, tit, Îl, XXIII. a 
2) Ep. XXI, ad Valent, t, IV, p, 271. ”
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cătră Valentinian cel tînăr : „Şi negreşit, ice el, dacă am 'ana- 

lisa scrierile sânte sau timpul vechii, cine e acela care să nu 
dică, că în cestiuni de credinţă, episcopii trebue să jude- 

ce pe împărat şi nu împăratul pe episcop? Vei ajunge în 
adânci bătrâneţe, cu ajutorul lui Dumnedeu, și atunci vei 

dice: ce fel de episcop e acela care cedeză laicilor dreptul 
preoţese.“!) Și dacă s-tul episcop a esplicat ast-fel lui Va- 

lentinian al Il-lea acâstă lege, nu e de mirare, căcă i se 
păreu că apără ondrea Bisericii, dacă apăra demnitatea, ser- 

vitorilor ei. Ba, chiar credea că demnitatea episcopală este 
forte înaltă, şi că ast-fel episcopul trebue să fie de. neam 

nobil; şi onorurile. lui să fie mai strălucite ca ale consulu- 

lui şi pretecţilor, de 6re ce onorurile episcopului se baseză. 

pe credinţă şi nu se veştejesc ca cele ce se tormeză. prin 

voinţa nestabilă a omenilor. 

70) Călătoria sotului Ambrosiui la Roma. 

Trecuseră. 8 ani de când alegendu-se episcop, Ambro- 
siu se ocupa ca: să asigure pacea, “adevărul și dreptatea i în 

Biserică, şi nu se dusese încă la Roma. Ocasiunea se ivi, 

atunci când a mers, spre a aranja afacerile Bisericii. Era 

cestiunea pusă, ce trebue episcopii să facă faţă de Maxi- 

mus Cynicus, trădătorul lui Gregoriu de Nuzianz. Conci- 
liul la început fusese convocat la Aquilea?), dar din causă 

că părinţii,— între cari şi Ambrosiu,—-înşelaţi prin viclenia a- 
cestui eretic, îl primiseră în comunitatea lor, s'au născut: 

mari nemulțumiri şi a trebuit să se adune din nou la Ro- 
ma, când mulţi episcopi au declarat nelegal ce se hotărâse 

și au scos pe Maximus din comunitatea creștină. Intre alții 

a venit și Ambrosiu cătră sfârșitul anului 392;) ca unul 

care nici o dată nu lipsea do la cele privitore la Relgiune 

şi disciplina bisericâscă. Cât a stat la Roma sa împriete-. 
nit cu Ascholiu, episcop de Tesalonic, a căror conversa- 
ţie dacă, o cetesci, ţi se pare “audi moravuri din secolul 

nascerii creştinismului, legături patriarhale sau deserieri 

din Omer.4) | n - 
1) Ep. XXI, îd. t. IV, p. 271. 

2) Baunard, Hist. de S. Amb, liv. 1V, ch. II, p..230, nota 2. 

) Idem, pag. 238. | 

1) ldem, p. 239. 

7
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Ast-fel Inerând pentru libertatea şi autoritatea Bise- 

riciă, Ambrosiu s'a învrednicit de o epistolă torte plăcută 
din partea s-tului Vasile, prin care căuta să şi-l facă prie- 

ten.1) Mulţi chiar din episcopii occidentali, captivaţi de 

virtuțile și meritele “episcopului din Mediolan, şi-l puneau 

înainte ca cel mai desăvirşit model. Intre cei dintâi, vVi- 

giliu, episcopul din Trident, i-a scris, rugându-l să "i: es- 

pună principalele datorii ale demnităţii lui. Pe lângă altele, 

notate 'cu prudență, Ambrosiu l-a sfătuit să nu îngădue 

căsătoriile între creştini şi necredincioși, fapt care negreșit 

trebuia să se întîmple des, din causa mulţimii păgânilor, 

cari locuiau hotarele 'Pridentului. 

17) Ambrosu caulă a readuce pacea Pisericiă - 
| din Antiohia. - 

Nu numai pentru îndreptarea Bisericii din: Trident 
avea grije Ambrosiu, ci şi pentru alte Biserici. Poporul 

Antiohen 'de multă vreme se despărțise în o mulţime de 

părți, şi fie care urma pe păstorul său, ales din cei cari 

solicitaseră scaunul patriarhal. Mulţi din episcopii occiden- 
tali s'au adunat la Capua, după anul 391, și între ei şi 

Ambrosiu, care după ce-și a aranjat alte afaceri, a plănuit 
cum ar putea readuce pacea și unirea Bisericii din Antio- 

hia. După sfatul lui Ambrosiu, părinții sinodului au opinat 

ca certa între Flavian şi Evagriu pentru scaunul Antiohen.. 

să se cerceteze și să se împace de către. Teofil, patri- 

arhul Alexandriei şi alţi episcopi ai Egiptului, a. căror ju- 

decată să se primescă de toți. ca sinceră şi neinteresată, 

fiind-că episcopii Egiptului erau cu totul streini de acea 

cârtă: nu îmbrățișaseră nici causa lui Evagriu, nici pe a 
lui Flavian.?) Flavian a refusat a se supune. deeretelor 
conciliului, s'a dus la împăratul Teodosiu şi l-a rugat să 
adune un sinod mai numeros. Teofil asigurând imediat pe 
Ambrosiu despre dificultatea unui ast-fel de sinod, acesta 
i-a r&spuns printr-o seris6re, indemnându-l. să se întilnescă 
din nou cu fratele Flavian cu care să ajungă la o învoială. 
Ambrosiu, distras de alte: griji, a neglijat cât-va timp con- 

1) Idem, liv. 1, ch. II, p. 45. (Basil. opp., Ep. exevil) 

3) Hermant, Vie de $. Amb,, liv. VII, ch. VII, p. 449—452.
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troversa Antiohenă ; în acelaş timp a murit Evagriu,!) şi 
Flavian a ocupat singur scaunul patriarhal. 

„72) Scrierea : De offcizs ministrorumn. 
Mărind autoritatea preoţilor și înălțând demnitatea 

episcopilor, Ambrosiu, deși tot-d'a-una ocupat cu ce e fo- 
lositor Bisericii, totuşi n'a lăsat pe preoţi lipsiți de acele 
precepte, care conduc la virtute şi la sciință. De acâu a 
seris opera sa: „De officiis ministrorum,“ ca să tormeze 
obiceiurile clerului şi să le zugrăvescă forma vieţii preoţesci: 
„Deşi au scris, dice el, despre datorii, 6re care filosofi, 
ca: Panaetius şi fiul său la Greci, Tullius la Latini, totuşi 
am socotit că şi eu sunt dator să seriu despre acelaş lueru. 
Și după cum Tullius a scris, spre a învăța pe fiul sân, tot. 
așa și eu spre'a. Vă forma pe voi, fii mei.?): 

„Spre a desăvârși acea operă, a introdus câte-va cu- 
ventări ţinute în diferite timpuri şi chiar la începutul sacer- 
doţiului lui când se plângea, că fiind răpit de la magistratură. 
şi administraţiune, spre a fi dus la sacerdoţiu, a trebuit să 
înveţe înainte de a sci.) Cunoscea, negreşit s-tul episcop 
datoria cea mai însemnată a preoţilor, prin care ei trebue 
să se distingă de cei l-alţi, dar mai ales, să se distingă 
prin merite și curăţenie; de acea, a fost atent în alegerea 
şi formarea clericilor. 

Amnibrosiu învăţa că tâtă viaţa preotului trebue în- 
dreptată spre a iubi bunurile păcii: „Ocupaţiunea cu răs- | 
boiul e streină de datoria nâstră, fiind-că noi ne ocupăm 
mai mult de suflet, de cât de corp; şi ni la arme trebue 
să ne deprindem, ci la afacerile păcii.î)* Apoi esplică vir- 
tuţile de căpetenie, cari trebue să fie începutul și sfârșitul 
tuturor datoriilor clerului, adecă: 

Misericoraia, „căci fericit, dice 's-tul episcop, este a- 
cela, din casa căruia un sărac n'a eşit nici o dată cu sânul 
gol, şi nimeni mai fericit, de cât cel ce înţelege pe lângă 
nevoia săracului şi lipsa celui infirm5).% 

1) Idem, ch. VIII, p. 453—455- 
2) De off. minist., lib. [, cap. VI, t. Ul, p. 141. 
5) Idem, lib, I, cap. It II p. 138, n. 4— Baunard, Hist. de S$. 

Amb., p. 61. 
*) Idem, cap. XXXV, t, III, p, 165. 

5) Idem, cap. XI, t. III, p. 143.
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După acâsta, Ambrosiu recomandă respectul, pe care-l 

numesce tovarășul pudiciţiei, prin alianţa căruia, castitatea, 

însăși e mai sigură: „frumosă este, dice el, virtutea respec- 
tului și dulce modestia, nu numai în fapte, dar şi în vor- 

be; să nu te înaintezi la vorbă, ca nu cum-va vorbirea ta, 

să coprindă ce-va necuviincios.1)“ 

Prudența, de asemenea o laudă, fiind-că: „cel dintâi 

isvor al datoriei este prudenţa,?)* şi pe dreptate, de 6re-ce: 
„mare e strălucirea dreptăţii, care născută pentru alţii, mai 
mult de cât pentru sine, ajută comunitatea şi societatea 

nâstră; prin judecata sa face, ca tâte să le aibă supuse; 

să facă pe 6meni a ajuta pe alţii, a plăti datoriile, a-și face 
datoriile, a se expune pentru alţii.5)* 

Bună-voinţa în fine o laudă şi curagiul, despre care 
s-tul episcop vorbesce ast-fel: „Nu numai în puterile cor- 
pului şi alo braţelor este gloria curagiului, ci mai ales în 
tăria sufletului; virtutea nu constă în a face nedreptate, 
ci în a înlătura facerea nedreptăţii. Căci cel ce nu depăr- 
teză de la soțul său nedreptatea, dacă pote, este tot așa. 

ca și când el a făcut-o.“ | 
| În fine principiile întregei opere se par resumate în 
aceste cuvinte: „Observă că cei ce se apropie spre slujbele 
bisericii trebue să despreţuiască lucrurile omenesoi.5) Și 
imediat adaogă: „Pietatea, să te deprindă pe tine la drep- 
tate, cumpătare, blândeţe, ca să fugă de ocupaţiunile juve- 
nile, fiind întărit şi ridicat în graţie, să lupţi lupta bună 
pentru credinţă; să nu te amesteci în afacerile lumesci, fiind- * 
că eşti militar al lui Dumnegeu.“ 

Greutățile acestei vieţi, nu-l amăgiseră pe Ambrosiu, 
căci însuși serie: „În serviciul eclesiastie, nimic nu e 
mai rar, de cât să găsescă pe cel ce urmeză hotărârii pă- 
rintelui său; fiind că, sau seriositatea faptei îl înspăimântă, 
sau, fiind-că, în virsta tînără abstinenţa e cam dificilă, sau, 
fiind-că tinereţii sburdalnice i-se pare viaţa de preot cam 

  

1) Idem, XVIII, p. 148 
2) dem, e. XVIII, p. 157. 
3) Idem, cap, XXVII. p. 159 
1) Idei, cap. XXXVI, p. 165 
5) Idem, cap. XXXVI, p. 166. n. 155
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obscură ; şi de acea înclină spre -acele ocupaţiuni, care-i 

se par mai potrivite, căcă cei mai mulţi preteră cele pre: 
sente celor viitore.1)* : 

“ Din aceste citate ușor se pâte vedea că ele se referă 

mai ales la preoţi; cum însă prin moraviwnile şi cuvintele 

lor preoţii trebue să fănrescă modul de viaţă al altora, nu 

e de mirare, dacă în acestă operă sunt amestecate precepte 

folositâre pentru: oră-ce om; de acea forte bune fr ucte se 

pot culege de oră cine din cetirea ei. 

i Z 13 Amărostu şi Hacianăi 

Zelul lui Ambrosiu pentru Biserică şi preoţi se vedea . 

mai ales, când s-tul episcop se silea, ca să nu se întîmple 

ce-va spre răul Bisericii. Dojenea viţiile cu : asprime, erorile 

le certa, dreptatea, ŞI "adevăr ul le scotea la iv elă, dar prin 

acestea el nu tindea să-i facă pe toţi ca pe sine, căci exis- 

tau unii episcopi, cari părăsiseră calea blândeţii şi a bunei 

voințe, ca, Ithacius, Idacius și partisanii lor.?) Așa din îm-. 

pulsul acestora, tiranul Maxim a poruncit să se pedepsescă 

cu morte ereticul Priscilan. Acestă crugime a excitat mâh- 

nirea, tutulor episcopilor. Ambrosiu, patronul dreptăţii nea- 

mului omenesc şi cel mai mare duşman al violenţă, s'a 

îngrozit, de atâta erudime, și de acea, trimis de împăratul 

“Valentinian la tiranul Maxim, n'a voit să se întâlnescă cu 

Ithacianii.2) Acest lucru reese din scrisrea ce a trimis 

împăratului: „Maxim, fiind-că vedea că eu mă feresc de 

episcopii, cană conversau cu el și cari twimiteau la morte 

pe cel rătăcit de la credinţă, şi fiind îndemnat de ei, a 

poruncit să mă retrag imediat.“ 

Atunci lui Felix, episcopul Previrilor, i sta părut că 

îm păr atul favoriseză pe Ltaciani, și din acestă causă a început 

să urască pe credincioşi şi să pricinuiască turburăni Bise- 

ricii Galicane.5) Ambrosiu s'a gândit numai de cât să vin- 

dece răul, şi-a adunat un consiliu la Mediolan, e] însuși 

1) De off. minist. lib, 1, cap. NLIV, t. TI, p- 171, n. 227. 

2) Hermant. Vie de S. Amb,, liv. VII, cap. I, p. 418 şi 419 

3) Idem, liv. V, ch. IV, p. 315. 

1) Ep. XXIV” ad Valent,, t. IV, p. 285. 

5) Hermant, "Vie de S. Amb. liv. VII, cap. IL, po 427
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purtând cheltuelile episcopilor. Apoi cu consimțimântul epas- 
copului de Roma, Siriciu, u scris epistole, prin care a de- 
clarat, că vor fi primiţi în comunitatea creștină toți cci 

cari părăsesc. pe Felix şi Itaciani. Acele scrieri sau citit 

puţin mat în urmă la conciliul de la 'Turin, şi sau aprobat 

în, unanimitate de. părinţi. Sunt ilustre mărturiile, din care 

se vede, cu câtă indignare a suferit Ambrosiu purtarea Ita- 

cianilor, el care cerea ca preoţii să îmbrăţișeze partida 

păcii şi a milei. „Scapă-l, striga s-tul episcop, pe cel ce e 

dus la morte, adecă scapă-l prin intervenire, scapă-l prin 

grațiere, tu preote ; sau tu, împărate, scapă-l prin sub-serie- 

rea de ertare, şi ţi s'a ertat păcatele tale.1)“ Aceste cuvinte 
ale lui Ambrosiu evident fac alusiune la acel privilegiu, 

care odinidră, spre cea mai mare. laudă a Bisericii, sa 
dat episcopilor, ca să pâtă la anumite dile, să să ducă la 

cei deținuți și ascultându-le causele lor să intervină pentru 

ei la judecători. | | 
Crudimea Itacianilor a fost condamnată de cătră cre- 

dincioși ; dintre ei însă, un bărbat: anume Studiu, care era, 

judecător în for, a într ebat pe Ambrosiu despre acesta, Am- 
brosiu i-a răspuns prin două serisoră, în care laudă bună- 

tatea, şi misericordia și compară pe episcopii, cară au cau- 
sat mOrtea, celor vinovaţi cu ludeii, față de femea adulteră, 

pe cari i-a, liniștit Christos, şi adaogă: „Cercetarea s'a făcut, 
prea aspră, apoi episcopii au început a acusa în judecăto- 

-riile publice pe cei vinovaţi, de crimele cele mai grele; 
alții îi urmăresc pănă la sabie şi morte; alţii aprobă a- 
cusațiunile de acest fel şi triumturile sângerdse ale preo- 

ţilor.?)* Cu alte cuvinte că unii episcopi, însușindu-și față 
de vinovaţi, sarcină, care e de competinţa numai a, judecă- 
torilor, supărau prin acâsta caritatea și blândeța apostolică, 
în vreme ce Ambrosiu lucra în acel timp în Biserică, pen- 
tru a apăra causa inocenți şi a prudenţii. 

15 Ambrosiu Şz Syagriu ; Procesul Îndiciel. | 

O afacere serisă sta întîmplat să aranjeze s-tul Am- 
brosiu cu Syagriu, episcopul din Verona, care e demnă de. 

1) In psalmum CXVIII, Sermo $, p. 286, n. 41. 

2) Ep, XXVI, Ambrosius Irenaco, t, IV, p. 291, n, 3.
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amintit ca exemplu de obiceiul ce se observa în anticitate 

la, judecarea, crimelor de cătră. Biserică. Indicia, o o virgină, 

consacrată lui Dumnedeu, trăise multă vreme la Roma cu 

Marcellina, cunoscută prin “irtuți. După acea, petrecend 

cât-va timp la Verona, la soră-sa, sa măritat Gun 6re- 

“care Maxim și continua a se distinge prin aceaşi sanctita- 

te ; totuşi s'a întîmplat să fie acusată de violarea virgini- 

tăţii şi de stingerea progenituri. 1) Maxim a reclamat afa- 

cerea episcopului Syagriu, ca să ridice pata adusă familiei 

şi el. însuși, care era plăsmuitorul crimei, i-a intentat ac- 

ţiune, sub numele de acțiune pentru onâre domestică. Nimeni 

nu susținea acusaţiunea pe faţă, numai câți-va, din popo- 

rul mai de jos, acusau pe fecidră, dând declaraţiuni false. 

Neînţeleptul Syagriu, repede a poruncit să se încredinţeze 

Indicia chirurgilor, spre a o inspecta; ea însă,: cu multă 

încredere în nevinovăția ei şi în viaţa ci de până aci ne- 

prihănită, n'a. voit să sufere acâstă” rușine şi a chemat pe 

Syagriu la judecata lui Ambrosiu. Episcopul din Verona, 

aflând de apelul Indiciei, a scris lui Ambrosiu, ca să-şi a- 

pere hotărârea sa, şi în aceiași scrisâre, a încercat să în- 

lăture bănuiala că Maxim personal ar fi făcut acusațiunea. 

Indicia însă, î-a dat episcopului din Mediolan alte scrisori 

prin care, după ce se începuse procesul, acelaş Syagriu di- 

sose, că afacerea i s'a spus lui de către Maxim. Astfel 

neconsunând scrisorile între ele,. Ambrosiu a cerut  espli- 

care de la episcop: „N'ai putut nega, că ai scris Indiciei, 

că Maxim, sau din îndemnul altora, sau din durere pro- 

prie, a dat pe faţă crima gravă; singură acestă scrisore e 

destul pentru confirmarea acusaţiunii, căci nici n'am cre- 

cut să mă servesc de scrisorile ce mi-ai trimis, dar cetind 

pu cele ce ai trimis fecirei, am observat că nu se po- 

trivese cu cele ce mi-ai scris mie. Și totuși, fiind-că epis- 

tolele tale nu-i veniseră încă, credusem că trebue să te 

consult pe tine, nu să te acuz. Deci, ce însemneză acea 

argumentare, din scrisorea ce mi-ai trimis, şi anume, că 

ea a născut un copil şi l-a omorât? Ai scris ca și când 

ai fi scris Indiciei, nu mie. Ea îndată ce a augit că Maxim 

a acusat-o, mi-a arătat serisorile tale, prin care a probat, 

3) Bermant, Vie de S Amb,, lib. IX, ch. VII et. IX, p. 553—561.
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că el e dentinţătorul crimei; cele trimise mie nu le cetisem 
şi nică nu aveam ce-va.l)* | 

De acea, Ambrosiu n'a voit să pronunţe sentinţa, până 

ce nu se dau pe faţă acusatorii. Maxim a refusat a susţine 

acusațiunea.?) Cei ce declaraseră fals contra Indiciei au iugit. 
Atunci Ambrosiu a adunat pe episcopii cară erau în Medio- 

lan şi a fixat diua judecății. La judecată, ne find nică un 

acusator, nepresentându-se nici o mărturie contra, şi cercetân- 

du-se lucrul: în tâte chipurile, au hotărât: „Am declarat pe 

Indiciu. virgină; Maxim însă, Renatus şi Leontius au fost 

condamnaţi ; lui Maxim, “dacă-şi îndrepteză greşela, să i se 

reserve speranţa întorcerii; Renatus însă şi' Leontius să, 
rămâe escomunicați; iar dacă sar proba căinţa lor şi ar 

deplânge mult timp acest fapt, să se facă demni de milă.3)* 

Hotărârea în acestă afacere Ambrosiu a făcut-o cunoscut 

lui Syagriu printr'o serisore, în care arată neajunsurile și 
vițiile sentinții date de el). 

75) Ambrosiu apără drepturile şi privilegiile 

de până aci ale Bisericăă. 

Ast-fel caracterul lui Ambrosiu ese la lumină: îndrep- 

teză, viţiile clericilor, mustră pe tiran și vindecă im pru-" 

denţa. Și nu numai atât, Ambrosiu a apărat cu puteri 

nesfârşite drepturile, stăpânirile i privilegiile de pănă aci 

ale Bisericii. Dar mai ales s'a luptat el, când Biseriea se 

afla în strîmtorare, când după porunca lui Teodosiu, preoţii 

adesea erau luaţi cu sila de la altare, ca să-şi îndeplinescă 

datoriile curiale.5) | | 

Legea romană scutea de contribuţiuni şi alte datorii 
pe militară, pe senatori, curteni şi poporul sărac; cei alți 
se înscriau într'o curie, unde plăteau contribuţiile şi cele 
l-alte datorii. Deşi Constantin deeretase: „Toţi clericii se 
cade să fie scutiţi de tote sarcinile curiale şi de ori ce 

  

1 Ep. V, Ambrosii ad Syagrium, 1 „Vp. za 

2) ldem, p. 212. n 4. 

3) ldem, p: 216, n. 24. - 5 

) 1dem, p. 216, n. 24. | 

5) Hermant, Vie de S. Amb liv. V, ch. XVI, p. 357 —-358.
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datorii, pe care le au tuncţionarii civili,“ totuși acestă 

lege cu încetul. sa schimbat, privind numai pe. Gmenii 
săraci, şi clericii erau constrinşi, ca să dea jumătate din 

uverea lor părinților sau oraşului, sau se înlăturau de la 

datoriile eclesiastice. „Dacă preotul cere un privilegiu, dice 

Ambrosiu, ca să fie scutit de o sarcină curială, trebue să 

dea din moșia părintescă şi strămoşescă şi din tot ce are?“ 

De acea, după sfatul episcopului Mediolanului, Teodosiu a 
înduleit asprimea legii prin următorul decret: „Cine a fost 
enrial, înaintea celui Val doilea consulat al meu, şi sa 

făcut preot, diacon sau exoreist, tot patrimoniul lui să fie 
scutit şi liber de sarcinele curiale. Dacă cine-va însă, sa 

devotat cultului divin, sub oră-ce. nume, "după consulatul 

al Il-lea, să scie, că trebue să cedeze tâtă, moştenirea 

părintescă.5)“ - 
„Dar la anul 393 când 'Leodosin făcuse legea despre 

retragerea unor curiali, prin care poruncea : „Toţi oară 

sunt supuși municipiilor prin nascere sau cari au devenit, 
poruncim să fie scutiţi de la miliție şi de la ori ce dato- 

rii,*€) fiind-că în acestă lepe nu se coprindea nimic cu pri-* 

vire la retragerea, carialilor făcuţi clerici, de cât în gene- 

ral, s'a întîmplat ca preoţii. și servitorii Bisericii, fiind-că, 

nu se opunea nică o prescripţiune, să se retragă de la da- 

'“toriile lor sânte şi să se ocupe cu curia. Faţă cu călcarea 

ce se aducea acestui mare drept, Ambrosiu a apelat chiar 

la împărat : „Ingrijesce-te, împărate, sau lasă-mă pe mine 

să te îngrijesc. Cum te voi scusa înaintea episcopilor, 

cari acum gem greu, fiind-că unii preoţi, cari de 30. de 
ani şi mai bine își îndepliniseră datoria şi servitorii Bise- 

ricii se retrag de la serviciul sânt şi se ocupă cu curia ? 

Căci. dacă considerați pe cei ce luptă pentru voi, un timp 
dre-care, cu cât mai mult trebue să consideraţi pe .ceă ce 

luptă pentru Dumnedgeu! Cum, dic, voi scusa acesta în 
faţa episcopilor, cari se plâng de clerică şi scriu, că bise- 
ricile sunt lovite cu o palmă grea ?2“5) 

1) Cod. Theod. lib. XVI, tit. 1], De episcopis, IX. 

2) Ep. XVIII, " Ambrosii ad Valentinianum, t. IV, p. 257, n 

3) Cod. Theod., îib, XII, tit. 1, De curionibus, CAS. 

1) dem, CXĂXVII. | 

5 Ep. IN, Ambrosii ad Theodosium, t. 1V. p. 330, n. 28 și 29.



Indată altă ocasie se presintă lui Ambroxiu, pentru 

a apăra, privelegiile Bisericii. Dreptul de _asil, o veche de-. 

prindere a Etnicilor, — care consista în acea, ca un cri-. 

minal să potă. să-și scape viaţa la altar, — se desfiinţase 

la păgâni, din causă că Jeii nu vedeau şi nu audiau, dar 

şi-l apropriaseră creștinii, fiind-eă acest drept, atribuit 

Bisericii nâstre, se vedea, că e spre 'ondrea şi gloria lui 

Dumnedeu, care vede totul. Decă servind credinţii religiose 

Ambrosiu a susținut cu tărie inviolabilitatea asilului cău- 

tat în Biserică, când un bărbat, anume Cresconiu, condamnat 

pentru crime, fugise la altar.!) Anunţaseră lucrul împăra- 

tului, cerând să fie sfăşiat de fiarăle Libiei. Indată, după 

sfatul pretectului Eusebiu, trimeţându-se soldaţi cu Stilicone 

în frunte, a poruncit, ca să se ridice Cresconiu. cu forţa. 

Ambrosiu însă cu clericii au înconjurat pe fugar, încercând 

a împedeca acestă ridicare. pe care chiar Etnicii o caliti- 

caseră de sacrilegiu. „Dar mulţimea militarilor, cari aveau 

comandanţi ariani, au învins pe cei puţini și luând pe 

Cresconiu, sau întors fugind spre amfiteatru, lăsând în 

biserică mare plângere, căci preotul, îngenunchind înaintea 

altarului, a plâns mult timp. Dar pe când cei ce triumfa- 

seră în biserică să întorceau să comunice celor ce i-au tri- 

mis, eşind nesce leopari din pădure, prin acelaş loc pe 

unde treceau, i-ai sfăşiav pe toți. Îndată ce vădu Stilicone 

acest lucru, a început să se căâscă şi a dat drumul nevă- 

tămat celui ce fusese răpit din biserică; dar, fiind- că era 

mare criminal şi nu se putea îndrepta, alt- fel, l-a trimis în 

exil și după puţin timp l-a ertat.*)* 

Ambrosiu, apărând, drepturile şi privilegiile Bisericii, 

a făcut-o putemică şi înfloritâre, nu numai în imperiu, dar 

a răspândit vestea, despre autoritatea ei depar te la nemu- 

vile de afară din imperiu. 
Atât de cunoscut devenise Ambrosiu în cât faima de 

numele lui a ajuns la urechile Fritigilei, regina Mareomu- 

nilor. Ea, serie Paulin, „trimeţend daruri prin delegaţi, lu 

biserica din Mediolan, a cerut de la Ambrosiu, ca să-i dea 
  

1) Hermant, Vie de S. Amb,, liv. IX, ch. Îi, p. 533—530. 

2) S. Paulinus, Vita Ambrosii, n. 34, XII (justa ed. monachorum 

Benedicti, t. 1)
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3 
informaţiuni scrise, cum trebue să eredă; acăsteia el î-ă 
făcut o prea frumosă epistolă, în felul catechismului.“1) 
“Atuncă Ambrosiu, care îngrijind de demnitatea “Bierică, 
nu uita a îngriji şi de nevoile patriei, a sfătuit pe: Priti-, 
sila să stăruiască pe lângă bărbatul său, să facă aliânțal 
pe care o proectase deja cu Romanii.*) Fritigila, urmând 
statul Îni Ambrosiu, stăruesce pe lângă bărbatul său pen- 
tru alianţă și regele ascultând de soţia sa a făcut alianţă cu 
împăratul Onoriu. După acesta, atâta dorinţă a coprius pe 
Fritigila de a vedea pe Ambrosiu, în cât a venit în per- 
sonă la Mediolan. Ajungend însă în cetate tocmai cupă 
mortea s-tului episcop, s*a, înapoiat a casă pe acelaş drum, 

Negreşit că Ambrosiu nu sar fi dedat cu totul şi în- 
că neobosit, ca să apere autoritatea, demnitatea, sânţenia 
şi preferințele Bisericii, dacă war fi credut, cu credinţă 
nestrămutată, că ea a tost instituită de Dumnedeu, spre a 
păstra pe păment ori ce e drept, adevărat şi bun. „Loți, 
(icea el; sunt chemaţi la, Biserică, cel bolnav găsesce me- 
dic, cel sănătos înţelepciune, cel captiv rescumpărare, cel 

liber răsplată.“5) Inţelesese că ea trebue să se deprindă 
prin multe suferințe: , „In suferințe se fondeză Biserica; 

în nenorociri şi furtuni, în necazuri și mâhniri, în neferi- 
ciri și trăsnete se prepară.“*) 

"Deci în viaţa sa publică, cea mai mare grije a lui 

Ambrosiu a fost să facă Biserica, frumâsă, imposantă şi fă- 

ră pată. Spre acesta mai ales tindea ambiția s-tului epis- 

cop, ca în Biserică toți să găsâscă apa limpede a adevăru- 
lui, florea neteștejită a sânţeniei, principiul inviolabil al 

păcii şi al unirii; ca la vederea acestora, toți mişcaţi, în- 

tun glas, pretutindeni, aceleași vorbe să se audă : „Biseri-.- 

ca e o formă a dreptăţii.“5) 

  

PI a INI | 

„» S. Paulinus, vita Amb., n. 36, t. I, XIII. 

=) Hermant, vie de S. Amb,, liv. IX, ch. II, p. 535. 

:) În psalmum XLVIII, Enarratio, n, 5. p. 197. 

%) Idem, n. 4, p. 196. 

5) De off. minist., lib. |, cap, XXIX, t. 111, p. 160.
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DTS 
în Ș/ . „: A - “Ftarea lui Ambrosiu față de împărați. 

A DP 
4 AP 

Aba 1) Ambrosiu faţă de Graţian. 
După ce Ambrosiu fusese proclamat episcop de po- 

por, episcopii, neţinend semă de sforţările sale de a scăpa, 
de acâstă sarcină, adresară împăratului Valentinian | un 
raport, în care arătau cele întimplate, şi-i cereau, să în- 
gădue ca un funcţionar al statului: să trecă în serviciul Bi- 
sericii. Răspunsul împăratului fu cu totul afirmativ: „Nu 
puteam avea o noutate mai plăcută, le a seris Valenti- 
nian ÎL. Sunt mândru că votul poporului a îndreptățit ale- 
gerea ce făcusem în Ambrosiu, încredințând conducerea 
sufletelor aceluia, cărnia-i încredințasem interesele corpu- 
lor pe i De altfel eul cunosc: nu 
este spirit mai drept ca al lui; acesta, este o linie inflexi- 
bilă, o reguli neschimbătâre.“1) Ambrosiu primi, însă între 
alte condițiuni ce puse: împăratului, care i le primi, fură 
şi acelea, că el nu va primi botezul, de cât dela un preot 
perfect ortodox şi că lui să-i dea, întregă Biserica din 
Mediolan împăcată.?) 

Puţin după primirea, sânţirii episcopale, spre a-şi în- 
deplini sarcina nobilă, ce căduse asnpră-i, a denunţat . lui 
Valentinian I, plângându-se, că, cei ce ar fi trebuit să Sus- 
ție pacea si dreptatea, au umplut provinciile de miserie, 
jale” şi temere. Impăratul a primit bucuros denunțările lui - 
Ambrosiu, dar răpit de o mârte subită,?) n'a putut să în- 
deplinâscă promisiunile. Imperiul s'a împărţit între cei doui 
fil ai săi şi anume: după unii, Valentinian al II a. obți- 
nut Italia, Ilyria și Africa, sub tutela mamei sale Iustina; 
iar lui Graţian i s'a dat: Galia, Spania și Britania). Gra- 

"1) Baunard, Îlistoire de S. Amb, liv. I, ch. IL, p. 40. (Theod. Eccles. hist.; lib. IV, cap. VI). - : i 2) Baunard, Ilist, de S. Amb, liv, I, ch. II, p. 41. — Hermant, Vie de $. Amb,, liv. IL, ch. II, p. 67. 
3) Valent. I a murit de apoplexie la 17 Noembre, în diua când a avut o întrevedere 'cu şefii Quazilor, cari amenințau a ocupa Panonia. (Idem liv, II, ch. 

Ip. 94.) | 
. +) Hermant, Vie de S. Amb,, liv. II ch, V, p. 75.
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ţian a urmat după exemplul tatălui său; şi şi-a luat pe 

Ambrosiu ca consfătuitor al său, pe care ar fi vrut să-l ai- 

bă în tot-d'a-una cu el; cum însă în realitate nu putea, tî- 

n&rul împărat tot-dauna avea în minte imaginea epis- 

copului. Ambrosiu nu era nerecunoscător față de Gra- 

țian şi adesea a mărtuiisit, că el a săltat de bucu- 

rie, audind de credința, virtutea şi lauda împăratului. 

Când s-tul episcop răspundea vre unei epistole scrisă de îm- 

părat îl numea: „prea creştin,“ titlu cel mai nobil al dem- 

nităţii, regale, în acel timp. Sfaturile lui Ambrosiu erau 

spre folosul împăratului, imperiului și Bisericii. Așa după 

mârtea împăratului arian Valente, Graţian, după sfatul lui 

Ambrosiu, a rechemat în patrie pe toţi episcopii exilați. 

Apoi plecând în Orient, spre a regula afacerile romane, 

cave nu mergeau bine, şi veqend că acestă mare parte a 

lammii creştine este sfăşiată de calamităţile învasiunii şi de 

certele religidse, se puse pe gânduri şi i se umplu sufletul 

de neliniște. Pantru a se întări în s-ta doctrină, — singurul 

ajutor în ochii săi de a guverna bine,) — el citea scrierea 

„De fide,* ce episcopul Mediolanului îi încredinţase, şi în 

care erau espuse întrun stil elegant probele cele mai tari 

despre divinitatea lui Isus Christos. În timpul scurtei șederi 

în Orient, deşi el se ferea de a se amestecu în certele re- 

ligidse, totuşi el audi de alte probleme, pe care Ambrosiu 

în serierea sa nu le atinsese. Eresia lui Macedoniu asupra 

divinității Sântului Duh ajunsese confus la cunoscința sa, 

şi asupra acestui punct, ca și asupra, celor Valte, el voia a 

fi gata să se apere şi să fie însoțit de răspunsuri bune 

în contra obiecţiunilor. EI voi atuncă să vagă pe Ambrosiu, 

“spre a-l consulta. Dar cum se grăbea a se duce în Galia, 

şi Wavea răguz a se întârce la Mediolan, scrise prelatului 

"de a veni să-l întâlnsscă în Gre-care parte a drumului. Epis- 

tola.a fost scrisă cu mâna, sa şi concepută în termeni de 

iubire şi grabnică: „Absinte, voi trăiţi în amintirea mea 

“şi eu trăese cu voi prin Spirit; dar doresc a Vă vedea 

presinte şi cu ochii mei. Grăbiţi, așa dară, de a veni: cătră 

  

1) Albert de Broglie, L'eglise et L'empire romaine edit. IV, 1852, 

t, 11, ch. V, p. 4.
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mine, spre a mă învăţa sciința adevăratei credințe.“1) Şi 
cătră sfârșit adaogă: „Vă rog a complecta tratatul, ce mi- 

aţi dat, adăogând o discuţiune sinceră despre S-tul Duh. 
Demonstraţi-mi că el e Dumnedeu, cu Scriptura şi prin. 
raţionament,*2) . 

Fie că scrisorea n'a fost trimisă la timp, fie: mai cu 
sâmă, că noul episcop, nu s'a grăbit, spreă nuşă înjosi 
demnitatea, Ambrosiu nu s'a dus să întâlnescă po împărat; 
dar abia ajuns în Galia, el a primit o fârte plăcută seri- 
s6re, în care s-tul episcop se seusa înti'un mod respectuos: 
„Nu mi-a lipsit iubirea, o. cel mai creştin dintre împărați, 
și nimic nu este mai adevărat de cât; acesta; prudenţa sin- 
gură m'a împedecat, ca să alerg înaintea bunătăţii tale. 
Dacă corpul meu n'a fost întru: întîmpinarea ta; sufletul 
men, dorinţele mele şi tot ce e mai preţios la un preot, au 
urmat pașii tâi. Ce dic? Eu mam trebuinţă de a te căuta, 
căci, când am fost departe de acela, pe care-l urmam cu 
iubirea, cu cine cram unit în cuget şi în minte? Și negreşit 
presenţa sufletelor e mai reală, de cât a corpurilor. Citeam 
în tote dilele drumul t&u, nâptea şi iua eram în castvele. 
tale, cu grija și cu gândul, şi făceam rugăciuni pentru.tine. 
Și dacă în merit sunt slab, în dragoste sunt tare.5)* 

După ce și-a uranjat afacerile și imperiul Oriental 1- 
a încredinţat lui 'Teodosiu August, Graţian a început să se 
ocupe, spre'a îmbunătăţi provinciile sele. 

Graţian a şedut la Mediolan aprope continuu, cel pu-. 
țin în timpul ernelor de la 378 până la 381. În acest timp 
el nu înceta de a se inspira lângă Ambrosiu, a cărui ac- 
țiune se resimte în legile din acestă, epocă şi în o sumă de 
măsuri folositâre ce s'au luat pentru Biserică: s'a oprit 
propaganda făcută de Donatiștă, s'a scădut impositul pus 
„pe cler, s'au oprit femeile creştine să mai apară pe scenă, 
Sau pus în libertate criminali, în ondrea Pascelui, s'au pus 
pedepse pe apostaţii, cari cădeau în idolatrie,t) s'a ridicat 

1) Albert de Broglie, L'Eglise et L'empire romaine, edit. IV, 1892, t. Il, 
ch, V, p. 5. (S. Amb. Ep. 1, opp.) 

dem p. 6. 
3) Albert de Broglie, L'Eglise et L'empire romaine ed. IV, t. III, ch. 

V, p. 6. (S. Amb, ep. II.) 
1) Baunard, Hist. de S. Amb,, liv. Ii, ch. If, p. 123 şi 124 (Cod. 

Theod. XVI, t. V,1. V.)
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altarul Victoriei din senâtul roman «de lu Roma, cu tote 

protestările senatului păgân etc. 

. 

2) Ambrosiu şi ustina. 

După acea Graţian s'a dus la Sirmiu unde l-a însoţit 

şi Ambrosiu.: Aci s'a întîmplat prima dispută dintre Am- 

brosiu şi muma împăratului, lustina, care i-a făcut s-tuluă 

episcop atâtea necazuri și neajunsuri, câte i-a făcut Eudo- 

ia mai târdiu lui Chrisostom. La Sirmiu, capitala Iliriei 

întregă, era vacant scaunul episcopal; Lustina fiind acolo, 

se silea din tâte puterile să al6gă episcop un arian. Am-. 

brosiu însă, prin prudenţă, a învins pe Lustina, deși era susţi- 

nută de garnisânele conjuraţici efetice, şi el, ajutat de creşti- 

nii ortodocşi, a ales episcop pe Anemiu. 'ustina, neputând 

«feri ca să fie învinsă de episcopul din Mediolan, s'a ocu- 

pat şi-a pregătit un triumf Arianilor, făcând prin vicleniile 

oi, ca o biserică din Mediolan să se dea ereticilor.!) Am- 

brosiu scusă pe Graţian, şi întârce acâstă maşinărie _i- 

supra mamei-sale. Acea victorie a Iustinei n'a durat mult timp, 

căci episcopul Mediolanului a promis lui Graţian, că în scurt 

timp, are să serie despre Sântul Duh, de care lucru, împăratul 

bucurându-se forte mult, a poruncit îndată, să se redea O- 

“todocşilor biserica, destinată de Iustina pentru Ariani. 

Ambrosiu a scris trei cărți „De Spiritu Sancto“. şi le-a 

închinat lui Graţian, în care, pe lângă că probeză divinita- 

tea, S-tului Duh, mai deserie cu bucurie şi victoriile re- 

purtate de 'Theodosiu în Orient?), când acel împărat, re- 

dând Ortodocşilor bisericile luate, a temperat mânia Ari- 

anilor, — şi când, oprind învasiunea Goţilor, a constrâns 

pe regele lor, Athanaric, să vie la Constantinopole, spre u 

cere pace. 

3 Ambrosiu şi Macedontu. 

Bună-voinţa făţişe a lui Graţian câtră Ambrosiu îm- 

păcă spiritele demnitarilor ariani aă statului; numai unul 

1) Albert de Broglie, L'fglise et L'empire romaine, au IY sitele, t. III, 

ch. V, p. 25. : ! 

- =) Albert de Broglie, L'âglise et L'empire romaine au IV sitele, t. III, 

ch, V, p.27, 2S şi 29 —De Spiritu Sancto, lib. î, cap. It IV, p. 4
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Macedoniu, capul Ofţerilor, a supărat forte mult pe s-tul 

episcop, pentru că i-a refuzat intrarea la împărat, când voia 

să ceră ertarea unui condamnat. Acestuia, iată ce i-a dis 

Ambrosiu, prevestindu-i sorta viitore: „Și tu de sigur vei 

veni la biserică, şi nu vei găsi unde să intri, ușile fiind 

încuiatel)“. Aceste cuvinte s'au împlinit, căci după m6r- 
tea lui Graţian, Macedoniu, căntând refugiu într-o biseri- 

că, nu putu străbate în ea şi cădu în mânile asasinilor lui 
Graţian. 

4) Alârtea lui Graţian ; generalul Aaxim este pro- 

clamat împărat preste Occident. 

Prin prietenia dintre Ambrosiu şi Graţian puterile 
Bisericii şi ale Statului fiind unite tindeau la acelaş scop. 
Arianismul și păgânismul de o parte, barbarismul de alta, 

se găseau în fața unei resistenţe, compusă din puterea re- 

ligidsă și civilă. Ast-tel începea a se îndeplini perfecta u- 

nitate a stăpânirii universale promisă Romei noi, Speranţa 
însă nu inu mult timp. 

Graţian obișnuia, primăvara, să părăsescă Mediala- 

nul și să mergă în Galia, spre a inspecta trupele ce fă- 

ceaun garnis6nă. Acolo da şi lupte, de obicei:, triburilor 

germane, spre a le face să se temă de puterea "Romei. La 

începutul primăverii din an. 388, îşi luă diua bună de la 

Ambrosiu, spre a face călătoria anuală. Lui îi păru râu 

că-l părăsesce, deşi spera că-l va vedea în curând.?) 

„Graţian abia păşise pe malurile Rinului, când o scire 

revoluţionară veni din Marea "Britanie. Trupele acestei. 
insule se revoltaseră în contra lui; generalul Maxim, care 

era în capul lor, primise a fi proclamat împărat preste 

occident; flota sa. părăsise apele oceanului Britanic și venea 
să desbaree la nordul Galiei, cu scopul de a ocupa ţera, 

Ast-fel de revolte fiind dese şi Graţian avend încredere 

în armată şi în generalii sti, merse în contra tupelor. re- 

bele. Când însă, aprâpe de Paris, a voit să se lupte, a fost 

trădat de armata, .sa, și plecând în Italia, unde credea că 

va găsi o apărare mai sigură, din nou fiind trădat la Lugdun, 

3) S. Paulinus, Vita Amb,, n. 37, XIV, £. 

= Daunard, IHist, de S. An.b,, liv. 1V, ch. Il, p. 24$
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de pretectul de aci, după porunea lui Maxim, i sa tăiat 

capul. Cele din urmă cuvinte ce a pronunţat înaintea morţii 

au fost: „O Ambrosiu, unde eşti tu?2*1) De o durere forte 

marea fost atins Ambrosiu, căci în nenumărate rînduri el 

şi-a exprimat dorul de el, lăudând prietenesce virtuțile prin- 

cipelui şi blamând aspru viclenia omorâtorului.?) 'Potuşi nu 

„atât :pentru sine se jelea, cât pentru Biserică, fiind-că o 
vedea atinsă de o rană nevindecabilă cu perderea lui Gra- 

țian, de la care sperase mult, după virtuțile şi caracterul 

lui, că are să fie apărătorul Religiunei. 

3) Ambrostu delegat de Justina cătră Alain 

la Trevirz. 

„ Audind de mârtea lui Graţian, toți au fost coprinşi 

de fiică; singur Ambrosiu își luă curagiul de a apăra pe 

cei apăsaţi în contra crudimii și violenţii.. Valentinian al 

II-lea, fratele lui Graţian, care încă nu eşise din virsta 

copilărescă, a cerut ajutor de la părintele și protectorul seu: 
„Eu te am primit micuţ din mânile mamei tale Justina, 

dicea mai târdiu' adresându-se către el; ea te a, redat mie, 

pretindendu- mi să merg la inimicul tău, şi acesta fu de 

bun ajutor, că eu mă însăreinai cu acâstă misiune, spre 

a te scăpa.5)* - 
Justina când s'a vădut pe sine şi pe fiul său în pe- 

ricol, după mârtea neprevădută a lui Graţian, a fost nevoită. 

să mergă la Ambrosiu, pe care era supărată. Mișcat de 

etatea şi nenorocirea copilului, Ambrosiu s'a dedat cu totul 

causei lui, căci s'a vădut până aci, că în tot-d'a-una a a- 

părat partida dreptăţii şi păcii. 
„Deci, netemându-se de nimic, nici de asprimea erniă, 

nici de greutăţile drumului prin Alpi, nică de periculele 

delegaţiunei, a plecat la Zrzviri fa Mazim, unde-și stabilise 
reşedinţa statelor sale,) ca să-i propună pace. Ca tovarăș. 
de drum avea pe Bauton, de origine gal, şi pe Marcelin, 

fratele lui Maxim, pe care putea Valentinian să-l pedepsâscă 
:) Baunard, H Hist. de $. Anm:b,, liv. IV, ch. ll, p 231 (De obitu Valent.) 

=) ldem, p. 252 — 255. - 

2) dem, liv, 1V, ch. II], p. 256. (De obitu Valentiniani, n. 28.) 

1) Hermant, Vie de S. Amb,, liv. Îl. ch. XVII, p. 195 — 198
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și să-și r&sbune mortea lui Graţian; el însă-l trimise tira- 

nului neatins: „Îl avea, dice Ambrosiu, în stăpânirea sa 
chiar când a primit vestea de mortea fratelui său, şi-a 

înfrânat mânia, şi nu ţi-a întors în schimb cu aceiași mă- 

sură, cu tote că era în aceiaşi posițiune.!) 

Ambrosiu găsi tote pline de neunire, totuşi nu credu 

că trebue să-și micşoreze demnitatea, ci vorbi cu Maxim, 

aşa de mărinimos şi prudent, în cât câştigă delacl: cea 

ce cerea. 

Când a intrat întâi la tiran şi când el dicea, că Va- 

lentinian trebuia să vie la el, ca fiul la părinte, Ambrosiu 

râspunse, că nu e bine, ca pe timpul aspru alernii, un 

copil să străbată Alpii cu o mamă văduvă, sau fără mamă 

să se încredințeze unui așa de mare drum în împrejurări 

nesigure. Apoi Ambiosiu adaogă acestea, lui Maxim: „Nouă 

ni s'a încredințat delegaţiunea despre pace, nu promisiunea 

despre venirea lui, neapărat că noi nu putem promite, cei 

co nu ni s'a încredinţat, 2) 

Maxim mă voit să lucreze nimic până când nu sa 

întors tovarășul său Victor, pe care -l trimisese la Valenti- 

nian, şi pe care Ambrosiu îl întilnise la Mogunţia. Între 

acestea s-tul episcop a arătat un suflet tare şi neînvins, pe 
care tot-dauna l-a avut ardător de iubirea dreptăţii, și 

sa socotit, că Maxim, trebue despărţit de soţii stă de alianţă. 

sfătuindu-l să facă penitenţi pentru sângele vărsat al 

stăpânului său, şi ce este mai grav, care era inocent.3)* 

Nu trecură multe dile şi se întorse Victor şi anunţă 
pacea încheată cu Valentinian. Prin mijlocirea lui Ambrosiu 

Imerurile merseră fericit şi nimeni nu fu, ca să nu aprobe 
acestă delegaţiune. Maxim puţin în urmă se plângea că 
iusese împedecat de el să între în Italia, şi dicea, că fusese 
amăgit de Ambrosiu prin meşteşugirile lui magice.) Şi pe 
Bauton l-a acusat tiranul, dicând că e trădător, de ore ce 
amenințase ajutorele barbarilor; pe el însă l-a apărat Anm- 
brosiu, mărturisind că e soţ al lui; el îşi îndeplinesce acele 
  

-D Ep. XXIV, ad Valent,, t, 1, p „290. 

2) Idem, p. 2$9. 

9) S. Paulinus, Vita Amb,, n. 19, VII, t.]. 

) Ep. XX, ad Marcellinam, t, 1V, p. 267.



H 

  

datorii cătră principele său, pe cară, numai trădător dacă 
ar fi fost, nu şi le-ar fi îndeplinit. 

6) Jarăşi Ambrosiu şi Justina. 

“Cele ce făcuse Ambrosiu ca să apere pe imperator 

şi imperiul cum şi: causa dreptăţii, se uitară îndată şi Jus- 
tina a reinceput acea: violență în contra lui, pe care el 

însuşi o avusese faţă de Maxim; dar și acum Ambrosiu a 

păstrat acelaş curaj, aceaşi prudenţă, şi din nou cu el şi prin 

el au învins dreptatea, pacea şi adevărul. Îndată ce Justina 

a aflat că sa făcut pace cu Maxim, a hotărât să profite 
de acea ocasiune ca să declare răsboi episcopului de Me: 

diolan.!) Ea era în înțelegere cu inimicii Bisericii și mai 

ales cu un scit numit Mercurin, gonit din ţera sa ca cri- 

minal şi care-şi ascundea infamia, numindu-se cu numele 

faly de Auxenţiu. Acesta fusese ales episcop de ariani, ca. 

să-l opue lui Ambrosiu. „Auxenţiu e cinstit, qicea Ambrosiu 
atăcând pe acest eretic, Mercurin e însă expatriat. Unul 

trebue să porte două nume. Căci, ca să nu fie cunoscut 

cine este, şi-a schimbat numele, dar viclenia nu ; s'a desbră- 
cat de pelea unui lup şi sa îmbrăcat în a altuia. Nu folo- 

„sesce nimic că și-a schimbat numele; ce este se cunâsce.5)“ 

Acel scit şi forte mulţi goți, împreună cu Justina, erau pe | 

partea, greşită a violenţii şi a neputinţii contra lui Ambrosiu, 
patronul dreptăţii şi al adevărului. . 

De acea pe când Auxenţiu se mândrea de favorea, 
ce i-o acordau streinii, Ambrosiu dicea: „Dacă se mândresce 

cu favorea streinilor, acolo să fie episcop, unde sunt cei ce-l 

cred că trebue să fie numit episcop. Eu nu-l cunosc nici de 

episcop, nici nu-l sciu de unde este.5)* Poporul din Mediolan 
ținea cu păstorul său şi în zadar a împărțit Justina onoruri 

şi bani, căci numărul partisanilor ei nu s'a mărit: „Pro- 

mitea, dice Paulin, tribunatul și diferite alte demnități 

celor ce l-ar răpi pe Ambrosiu din biserică, şi l-ar duce 
în exil.4)* 

  

1) Hermant, Vie de S. Amb,, liv. 1, ch. il, p. 61 

2) Sermo contra Auxentium, de Basilicis tradendis, t. IV, p. 277. 

3) Ep. XXI, ad Valent,, t. IV, p. 272, n. S. 

1) S. Paulinus, Vita Amb, n. 12,t. 1.



Înti?o qi, spre finele anului 384, Justina a trimis la 

Ambrosiu, ca să-i poruncescă să dea arianilor biserica, Por- 
tiana, adecă de dincolo de zid. Episcopul nu voesce şi lu- 

_erul se denunță împăratului.!) Episcopul povestea puţin 
după acea poporului: „Ca şi anul trecut—când m'am dus 
la palat, unde se trata înaintea consistorului rlespre primaţii 
presenţi și când împăratul voia să ne răpescă templul—, 
eu nu m'am temut de vederea curţii regale, mi-amiţinut 
statornicia preotului şi nu m'am retras când a voit să ne 
micşoreze drepturile. Nu-şi aduc aminte, că îndată ce po- 
porul na cunoscut, a mers la palat, şi a isbuenit cu atâta 
torţă, în cât nu se putea respinge puterea, lui? Când militarii 
au eşit, spre a goni mulțimea, nu sau oferit toţi să moră 
pentru credinţa în Christos? N'am fost atunci rugat să 
“îmblândese poporul cu o lungă cuvântare: 7 Aveam eu în- 
ccrederea că nici unul nu va, întra în biserică.?2)* Ambrosiu 
a rechemat în adevăr poporul, dar nisce bărbaţi forte răi 
s'au încercat să schimbe în crimă favârea pe care o avea 
înaintea turmei. „Ore, diceau linguşitorii, nu trebue î împă- 
ratul să aibă o biserică, unde să se ducă; și Ambrosiu pote 
mai mult de cât împăratul, ca să-i nege dreptul de a intra, 
în ea 23)* 'Pote acestea au tost zadamice şi nefolositore, nu . 
supărau pe omul lui Dumnedeu, ca și acele săgeți, care, 
asvirlite din mână san arc, nu ajung la scop. 

Nu mult după acea, Justina a atăcat din nou pe Am- 
brosiu și basându-se po renumele şi terrea lui Valentinian, 
n'a vrut să înceteze lupta, până ce nu va învinge pe epis- 
copul Mediolanului. Mult şi cu înverșunare s'a luptat, şi 
Ambrosiu a povestit soră-sei cu seriositate și în de ajuns 
sorta schimbătore a luptei, și o durere naturală a coprinş 
pe Ambrosiu, spunend câte nevoi sau prăvălit peste el. 
Acestă epistolă ar trebui reprodusă în întreg, ca să se vadă 
din ea, darurile cu care era înzestrat episcopul.t) „Nu se 
cerea acum, qice el, biserica Portiana,"ci se cerea o biserică, 
nouă, adecă, din 'năuntru zidurilor, care e mai mare. 

  

3) IHermant, Vie de S. Amb.. liv. IV, ch, ari, p. 232. 
2) Sermo contra Auxentium, De Basilicis tradendis, t. IV, p. 27$, n. 29. 
3) Idem, P- 279, n. 30 
1) Ep. NY, ad Marcellinam sororem, t. 1Y, p. 267.
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La început au venit la mine fruntașii, membrii con- 

sistoriului, ca să dau biserica şi să îngrijesc ca să nu se 
revolte poporul. Le-am răspuns cum trebuia, că templul 

lui Dumnedeu nu se pote da de preot. ' 

Am fost chemat în diua următore în biserică, a venit 

chiar prefectul, a început să mă sfătuiască să dau biserica 

Portiana. Poporul a reclamat. Atunci sa retras să spună 

împăratului că el i-o va da. 
A. doua di era însă Duminecă; după cetire. şi povăţuire, 

dând drumul catecumenilor, spuneam simbolul credinții 

unora, cară cereau botezul. Acolo mi s'a spus, că de la palat 

ar fi trimis decani la, biserica Portiana şi că întindeau 

săgețile, că să le îndrepteze acolo. Eu am rămas în serviciu 

şi am început să fac liturgia. 
Când es, am cunoscut pe un 6re-care Castulus, răpit 

de popor, pe care arianii îl numean presbiter. Pe acesta 
poporul ducându-l în piaţă îl înjura. Am început să plâng 

cu amar şi să mă rog lui Dumnedeu, ca să vie în ajutor, 

spre a nu se vărsa sângele cuiva pentru biserică; neapărat 

sângele meu să se verse, nu numai pentru mântuirea popo- 

rului, dar chiar şi pentru nelegiuiţi. Ce să mai spun multe ? 
Trimeţend preoţi şi diaconi, am scăpat pe acel bărbat de 

la injurie. 
Spre a înfricoşa poporul, Justina a decretat cele mai 

grele pedepse. Era obiceiul ca ?n dilele săptămânei mari 

să se elibereze un număr 6re-care de deţinuţi, în ondrea 

„mântuirii adusă creştinilor prin învierea lui Isus Christos. 

Justina se pronunţă, că de data acesta, nu va face acestă 

indulgență. Comercianţii fură condamnaţi ca 'n termen de 

tei dile să plătescă 200 livre de aur:1) în acelaș timp, făcea 

să trecă asupra mea o răspundere, care trebuia să mă facă 

urât. Fă r&spund că vor plăti atât și îndoit, dacă |i se va 

cere, numai să li se respecte credința. Erau m pline închisorile 

de negustori. , 

Toţi demnitarii palatului ca: analiștii, procuratorii, ma- 

gistraţii, primesc ordin ca să rărâscă eşirea sub pretextul că e 

în interesul râscolei; eram ameninţat cu cele maă mari pedepse, 

1) Luivre, măsură veche, ce se întrebuința pentru cântărit, atârnând 

326 grame. ! ,
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dacă nu voi da biserica. Persecuţia era în ferbere şi dacă ar fi 
deschis ușa, avea de gând să se dea la tot telul de crime. 

Sunt visitat eu însumi de membrii consistoriului şi 

de tribuni, sfătuindu-mă să dan biserica, dicând că alt-fel 

împăratul va întrebuința dreptul seu, fiind-că tote sunt în 
puterea lui. Le-am răspuns: dacă ar cere de la mine ce e 

al meu, adecă moșia mea, banii mei, ori şi ce e al meu, 

nu m'aşi opune, deşi tote câte sunt ale mele sunt ale să- 
racilor, dar cele ce sunt divine, nu sunt supuse puterii 

imperiale. Dacă se cere averea mea, intraţi! Dacă se cere 

corpul meu, voi merge înaintea împăratului. Vreţi să mă 

puneţi în lanţuri, să mă omoriţi? O doresc. Eu nu mă voi - 

teme de neînţelegerea poporelor și nici viaţa n'o voesc, 
batjocurind altarele, ci voi fi mai bine sacrificat pe altare. 

M& îngrozeam, când sciam că soldaţii sunt trimişi, 

spre a ocupa templul. M5 rugam să nu mai supraveţuesc 
după jaful acestui oraş sau ul Italiei întregi. Detestam 

faptul că ei nu voiau vărsare de sânge, eu îmi dam bucu- 

ros gâtul meu. 

Fiind de faţă tribuni goți, mă adresam lor dicend: 

cetatea romană va primit, ca să vă faceţi ministrii tur- 

burării publice? Unde veţi trece, dacă aceste frumâse 
provincii vor fi distruse ? ” 

Mi se cerea să liniştese poporul. Răspundeam că drep- 

tul meu e să nu'l r&scol ; în mâna lui Dumnedeu stă, ca să-l 

îmblândescă, În fine dacă împăratul mă socotesee răsvră- 

titor, să-și răsbune pe mine singur și să mă trimită în oră 

ce singurătate. Idicând acestea, ei au plecat; iar eu am 
petrecut totă diua în biserica, veche. De aci m'am întors 

a casă, ca să mă culc, pentru ca, dacă ar veni cine-va să 

mă ducă de aci, să mă găsescă pregătit, 

Înainte de a se lumina, când am pășit pragul, biserica 

era, ocupată, fiind înconjurată de soldaţi. Şi, se dice, că 

împăratul a primit poruncă de la soldaţi, că dacă el se 
unesce cu ortodocşii vor fi cu el; alt-fel ei vor intra în 
tabăra pe care o va aduna Ambrosiu. | 

| Nici un arian nu îndrăsnea să intre, fiind că nică 

unul nu era cetățen, puţini din familia regală, unii chiar 
goți, pentru cară odinidră, le serveau de locuinţă bolțile.
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Am înţeles că biserica e înconjurată de gemătul poporului; 
și pe când se citese lecţiunile, mi se spune, că şi biserica 
nouă 'e plină de popor. Se. vedea mai multă plebe de cât 

liberi; lectorul e luat la bătae. Ce să mai spun multe? 
Militarii chiar, cară se păreau că ocupaseră biserica, au 
început să vie la chemarea nâstră, fiind că spuneam că 

cei ce.vor lua parte la acâstă violenţă vor fi escomunicaţi, 

La vederea lor sufletele femeilor să turbură; una le ese 
înainte. Totuşi militarii vorbeau, că ei au venit la rugăciune, 

nu la luptă. | 
Poporul a strigat cu moderaţiune ca să mergem la 

biserica nouă; și chiar poporul de la acea biserică cerea: 
presenţa mea. Atunci eu am început acestă cuvântare: Ați 
audit, fiilor, cetindu-se, cartea lui ob, care a trăit avut și 
mult timp. A sciut, că de acestă carte şi diavolul trebue 
să se temă, de cătră care oră-ce virtute e urâtă şi supusă 
la tentaţiunea sa; și de acea, aţi s'a isbit de mișcare mai 
mare. Dar mulțămită Dumnedeului nostru, care via întărit 
ast-fel în credință şi răbdare! Admiram un singur Iob, adi 

Waan găsit pe toţi Iobi, pe care vă admir. În fie-care din 
voi a, reînviat ob, în fie care a strălucit răbdarea și virtutea 

acestui sânt. Căci ce sar putea dice în present de bărbaţii 
creştini, de cât că adi în ei a vorbit Sântul Spirit? Ne 
rugăm, August6, continuă s-tul episcop, nu ne, luptăm, nu 
ne temem, dar ne rugăm. Acâsta se cuvine pentru creştini 

să dorescă liniștea păcii şi constanţa eredinţii şi adevărului 
și să nu se dea înapoi de la mârte. Căci stăpân e Dumnedeu, 
care va mântui pre cei co speră în EL!) 

Dar să venim la lecţiunile propuse; vedeţi că diavolului 
i să dă permisiunea, de a ispiti, ca să se probeze cei buni. Cel 
nedvep invidiază pe cei perfect huni, îi tenteză în diferite mo- 
duri. A încercat pe s-tul Iob în averea sa, l-a, încercat 

"în fii săi, l-a încercat în durerea corporală.?) Cel mai forte 
își pune la încercare corpul său, cel mai slab corp strein. 
Și mie voiau să-mi ia averea, pe care o am în voi şi voiau 
să risipescă acest patrimoniu al liniște vâstre, Și pe voi, 

bunii mei fii, doreau să vă răpescă, pentr u cară eu tot-d'a-una 

3 ram 1,7, 
2) ob, 1, 12,
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aduc sacrificiu ; pe voi, se încercau să vă arunce în nisce ruine 
ale turburării publice. Deci două feluri de încercări am 

suferit. Și pote, fiind-că Domnul Dumnedeu mă cunosce 
mai slab până acum, mi-a dat putere asupru corpului meu. 

Deşi eu însumi dorese şi mă ofer, până acum pote mă socotes- 

co nepregătit pentru acestă luptă şi mă pune la diferite munci. 

Și Iob n'a început cn acestă luptă, ci cu acesta, a terminat, 

Iob a fost ispitit însă, prin prietenii, cină îi amărau 

durerile, a fost ispitit chiar prin femea sa, care i-a di: 

„Di un cuvânt rău în contra lui Dumnedeu şi mori!)“ 

Vedeţi cât de iute se schimbă goții, armele, streinii, 

pedepsele negustorilor, pedepsa sânţilor. Observaţi, ce se 
poruncesce când se dice: dă biserica, adecă:.,])i un cu- 

vânt rău în contra lui Dumnedeu şi mori.“ Se poruncesce: 

dă altarele lui Dumnedeu. 

" Ascultăm preceptele regale, dar ne întărim prin cu- 
vintele scripturii, care răspunde: „A vorbit ca una dintre 

cele neînţelepte.“ Dar încercarea nu este din cele de mijloc, 

căci scim că, încercările făcute prin femei sunt mai aspre. 

Pentru mine cu cât meritele sunt mai mici, cu atât încer- 

cările sunt mai mată. Virtutea este forte slabă, dar perico- 

lul este mare. Se schimbă rolurile femeilor, ne visiteză 

bătrânii, urile alterneză, spusele se schimbă, se pretecsteză ne- 
dreptățirea regelui. Deci, ce fel de ispită mai greu în contr 

acestui vermişor ? Se poruncesce în fine: dă biserica! R&s- 

pund: nu pot,s'o dau şi nică tu n'o poţi primi, împărate! 

Nu poţi lua după nici un drept casa unui om privat, dar 

casa lui Dumnedeu, socotesci că trebue luată? Se dice, că 

împăratului tote-i sunt permise, tote sunt ale lui. Răspund: 
nu te mări, împărate, pănă să credi, că ai vrun drept 

imperial în cele ce sunt divine. Nu te mândri, ci dacă 

„vrei să împărățesci mai multă vreme, fii supus lui Dum- 

nedeu. Scris este: „Cele ce sunt ale lui Dumnedeu lui Dum-' 

nedeu,cele ce sunt ale Cesarului Cesarului.?): Pe împărat îl 

privese palaturile, pe preot biserica. 'Ție i s'a încredinţat 

dreptul asupra zidurilor publice, nu asupra celor sacre. 

Din nou, se dice, că s'a poruncit de împărat: am nevoe și 

3) ob. II, 9 

2) Math., NXII, 21 
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eu să am 0 Diserică. Am r&spuns: nu poţi so ai. Ceai 
tu cu adultera? Căci adulteră este aceia, care nu e unită 

cu legătura legitimă a lui Christos. , “ 

Pe când vorbesc acestea mi-a. venit în minte, că cor- 

turile fiscului s'au ridicat, însă biserica sa dat poporului 

şi cere presenţa mea, şi îndată mi-am schimbat cuvântareu, 

(icend: Cât de adânci şi neînţelese sunt profeţiile Sântului 

Duh! Adi dimineţă, frații mei, noi recitam împreună cu 
adâncă durere aceste cuvinte ale psalmistului: „Domne, 

neamurile au venit la moştenirea tal).* Veniseră, în stâr- 

şit, aceşti păgâni şi aceşti goți, aceşti soldaţi de tot felul; 
ei veniseră cu arme, înconjurând biserica, spre a o co- 

prinde. Noi plângeam atunci, dar nu sciam despre cele ce 

ai dispus în înțelepciunea ta, 

Au venit ginţile, dar au venit în adevăr spre moş- 

tenirea ta, căci ginţile, cari au venit, sau făcut creştini. 

Cei veniţi, ca să invadeze în moştenirea lui, s'au făcut 

moştenitori ai lui Dumnedeu. Am apărători, pe cari “i so- 

coteam «le vrăjmaşi. Am de aliaţi, pe cară-i socoteam de 

adversari. S'a împlinit cea ce profetul David a cântat de 
"Domnul Iisus. „S'a făcut în pace locul lui,“ şi „Acolo sau 

frânt cornele acelora, scutul, sabia și r&sboiul?).* A cui 

este acestă faptă, dacă nu a ta, Domne Lisuse? Vedeai.că 

vin soldaţi la templul tău și că poporul geme din acestă 
pricină, și adese-ori vine, ca să nu se înstreineze biserica 

“ta; după acesta, că se poruncesce militarilor forţa, că mor- 

tea e înaintea ochilor mei; dar, ca să nu se întâmple ce-va 

din cansa furiei, tu te-ai pus la mijloc, Dâmne, și ai făcut 

din amândonă taberile una.5) Ai împăcat pe soldaţi, dicând, 

de. sigur: dacă alergă. la arme, dacă să iau la certă închiși 

în templul meu, ce folos de sângele meu, care sa vărsat ?.- 

Mulţumesc ţie, Christose.. Nu legatul, nică nunțiul, ci tu, 

Domne, ai scăpat poporul tău; ai sfăşiat doliul meu şi m'ai 

încins cu bucuriei). Acestea le diceam mirându-mă de îm- 
blândirea împăratului, din causa, dorinţii soldaţilor, a, TUgă= 

D Psalm. LXNIX, 1. 

2) Psalm, LAXVI, 3 
3) Ephes,, II, 14. N 

4) Psal, XXIX 10 şi 12,



ciunii poporului şi a sfatului consistorialilor. Între acestei 

mi se anunţă, că sa trimis un notar, ca să-i aducă po- 

runcă. Am aşteptat puţin, mi se încredinţeză poruncile şi- 
mi dice: Pentru-ce ai crequt cu cale să lucreţi contru voinţii 

împăratului? Am răspuns: Nu sciu gândul împăratului și 

nu sciu ce am lucrat în contra. Vreau să sciu dacă ești tiran, 
ca să sciu cum să-ți vorbese. I-am răspuns că n'am lucrat 

spre răul bisericii, când am audit că bixerica a fost ocu- 

pată de militară; şi la indemnul multora; ca să mE duc 

acolo, am dis: Nu pot nică a ceda hiserica, nici a combute 

pe împărat. Apoi când am aflat că sau ridicat corturile 

regale ale fiscului şi poporul cerea să mă duc acolo, am 
trimis câţi-va preoţi. Eu n'am voit să mă duc, dar am dis: 

cred că împăratul va lucra cu noi în Christos: 
Dacă acestea, sunt fapte de tiran, am arme, dar în 

numele lui Christos; am putinţa de a-mi da corpul meu. 

Ce întârdiezi de a mt lovi, dacă mă socotescă tiran? După 
dreptul vechiă, de preoți s'a dăruit puterea, nu s'a usur- 
pat; şi în genere, se gice, că mai mult imperatorii au dorit 

sacerdoţiul, de cât sacerdoţii imperiul. Christos a fugit să 

nu se facă rege.) Avem tirania nostră. Tirania preotului 

este umilinţa. „Când m& umilese, dice, atunci sunt tare?).* 
Totuşi feresce-te să nu te faci tu însuţi tiran ţie, căruia 

Dumnedeu, nu ţi-a ridicat nică un adversar. Maxim îmi dice 

că sunt tiranul lui Valentinian, el care se plânge că din 

causa delegațiunei mele n'a putut să treca în Italia. Am 

adăogat că nici o dată preoţii n'au fost tirani, ci adesea 

au suferit, pe tirani. | 

Sa scurs tâtă diua în întristarea nâstră?); iar corturile 

fiscului au fost sfășiate de copii în glumă. Eu nu m'am 
putut întârce a casă, căci ne' înconjurau militarii, cară 

păzeau biserica. Cu fraţii am cântat spalmă în biserică. A 
două qi s'a citit cartea despre viața lu Iona, după com- 
plectareu căreia am început acest discurs: 

  

1) Ioan, VI; 1ş. 

2) Corint., XII, 10, | : 
5) Aceste lucruri s'au petrecut în mercurea n.are, (Baunard, Iist. de S$. 

Amb. liv. V, ch. I, p. 302.) -
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Sa citit, fraţilor, eartea prin care se profetiseză, ca 

păcătoşii să se întorcă la pocăință; sa admis ast-fel, ca să 

se spere în present pentru viitor. Și pentru că Iona se su- 

ase de uscarea curcubitei sub care se adăpostea de arșita 

sorelui, Dumnedeu i-a dis: „Eştă trist pentru curcubită 2% 

A răspuns Iona: „Sunt trist.* A dis Domnul, „dacă te plângă 

că sa uscat curcubita, cu atât mai mult trebue să port 
grije de mântuirea unui popor!?)“ Şi de acea, peirea ce se 

pregătise întregei cetăţi se schimbase; 

Maui tâdiu se anunţă că împăratul a poruneit ca mi- 

litarii să iasă din Diserică, iar negustorilor, cară fuseseră 

puşi la închisore, să li se dea drumul. Ce bucurie atuncă 

pe popor! Ce aplause! Ce mulţumire! Când se dedese po- 

runca, în biserică se făcea penitenţă. Pe întrecute arătau 

acesta militarii, intrând în altare şi arătând prin sărutare 

că e pace. Atunci am cunoscut că Dumnedeu străpunsese 

  păi 

vermele întunerecului, ca să scape tot orașul. | 

Acestea s'au întîmplat, și dea Dumnedeu să 'se sfârșescă; 

dar cuvintele împăratului pline de emoţiune arătau că are 

să fie mișcări mai mari. Bu mă numesc tiran şi mai inult 

de cât. tiran; căci când tovarâşii-l ragau pe împărat să intre 

în biserică, şi diceau, că ei fac acesta după cererea soldaţilor, 

el le a, răspuns: „Dar Ambrosiu a poruncit să mă daţi legat!“ 

Ce a mai fost după aceste cuvinte, judecă! Toţi au acoperit 

acestă vorbă, dar cl ave de cine. să se temă. 

În fine cu o câutătură deosebită Calligonius, șeful 

camerii imperiale, mi-a dis: Cât trăesc eu îndrăsnesci tu 

să despreţueșci pe Valentinian ? Îţi ridic capul! I-am răs- 
puns: Dumnedeu să te lase să îndeplinescă ce mă ameninți, 

căcă cu sutăr ce este al episcopului, tu vei face ce esteal 

spădaşului (eunucului). Și dea Dumnedeu, să-i întorcă de 

la, biserică, şi să îndrepte asupră-mi tote săgețile lor, ca 

să-și potolescă setea cu sângele men. Acestea, sau întîmplat 

şi dea Dumnedeu, ca să aibă sfârşit?)“ | 
Amenințarea lui Calligonius a cădut asuprăă, căci 

doui ani în urmă, fiind urmărit pentru o crimă ruşinosă,. 
> 

1) Iona, IV, 9 

.2) Ep. XX. ad Marcellinam sororem, t. IV, p. 267 —271.
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“a fost condamnat la morte, cu tote stăruințele lui Ambro- 

siu de a-l scăpat). . 

„ Evenimentele din postul cel mare al anului 385, tă- 

cură șederea ustinei la Mediolan urâtă; de acea, la înce- 

putul an. 386, ea se retrase la Pavia. Aci, ca să-şi dea 

avânt mai mare urci, în 2] Ianuarie, acelaş an, a îngrijit 

să se dea, de fiul său legea, prin care se proclama liberta- 

tea cultelor, dar cu condiţiunea pentru episcopi de a sub- 

serie formula îndoisă a conciliului. de la Rimini, care da. 

_arianilor puterea de a intra în Viserică, și pedepsea cu 

morte, pe cel care nu numai că ar interveni pe faţă contra 

legii, dar chiar dacă ar îndrăsni să se roge în ascuns. lus- 

stina a poruncit lui Benevol, prefectul analiştilor, ca să 

"noteze aceste decrete şi să le laude; el însă, care dorea să 

fie mai nobil în credinţă, de cât în onoruri, răspunse îm-. 

părătesiă : „Reluaţi-vă onorurile şi lăsați-mi consciința“ și- 

i întârse spatele”). EL se retrase la Brescia, patria sa, unde 
fu botezat și trăi în credință, sub sânta direcţiune a epis- 

copului, prietenul stu. 

Cea ce n'a făcut Benevol a împlinit Auxenţiu, pe care 

ast-fel îl mustra Ambrosiu: „Puţini escludea Domnul Lisus 

din templul său; Auxenţiu n'a lăsat pe nici unul. Iisus a 

scos din templul su cu biciul, Auxenţiu cu sabia; lisus 

cu biciul, Mercurin cu toporul. Piosul Dumnedeu cu biciul 
gonesce pe sacrilegi, Mercurin degtba, persecută cu ferul pe 

pioşi)“ Ast-fel era ministrul cel dintâi al Justinei, care a 

scris acel decret. 

Deci din nou împăratul a dat biserica Porciuna a- 

rianilor, după îndemnul Justinei; dar Ambrosiu, invitat 

printro cerere regală, ca să i-o dea, n'a vrut, spunând pil- 

„da lui Nabote: „Dacă el, n'a dat viţa sa, noi să dăm bise- 

rica lui Christos ? Departe de mine ca să dau biserica lui 

Christos; adecă, moștenirea lui Dionysiu, căre a murit în, 

exil pentru credință ; moştenirea lui 'Bustorgiu, confesorul, 

Myrocle și a, tutulor episcopilor credincioşi. Am răspuns, 

) Baunard, Hist. de S. Amb,, liv. V, ch. I, p. 304. 

2) Idem, liv, V, ch. II, p. 331. (Sozomen Hist. Eccles., lib VII, 

e. XII | | 
| 5) Sermo de Basilicis 'tradendis,. t, IV, p, 277, n. 23,
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„ce , trebuia un episcop să răspundă; cea ce este al împă-, 

ratului să facă împăra atul.1)* - 

Frumose şi strălucite cuvinte, care arată modul «dle 

lucrare al episcopului. Căci nu supunerea, nu veneraţia 

datorită împăratului refusa, ci nedreptatea şi tirania atăca. 

Nu refusa să plătescă tribut, dar biserica, care aparţine 

lui Dumnedeu, nu voia s-o dea, (icend: „Tributul fiind al 

Cesarului nu se negă. Biserica fiind a lui Dumnedeu nu 

se pote dice că e folositore Cesarului, fiind-că dreptul Ce- 

sarului, nu pote fi templul lui  Dumnedeu.?) Și continuân- 

du-sși cuventarea adaogă : „Impăratul e în biserică și nu 

mai pre sus de biserică; un împărat bun caută ajutorul * 

bisericii, nu-l refusă.. Acestea, după cum le spunem cu u- 

milinţă, tot ast-fel le susţinem cu constanţă. Dacă unii a- 

meninţă eu foc, sabie şi exil, noi servii luă Christos am 

învăţat să nu ne temem.2): 

Cel ce spunea ast-iel de cuvinte, negreşit arăta pe 

faţă, că nu trebue nici să te temi de amenințări, nică să te 

înduplici la promisiuni ;- de acea, „Instina, a„voit să pună 

mâna, pe el şi să-l ridice din oraş. Totuşi Ambrosiu eşea 

eu curaj în public şi arianii San temut de revolta popo- 

vului şi mau încercat să-i facă nici un rău. „Eu, dice el, 

nu eşeam în tote qilele, fie pentru a face ce-va, fie pentru 

a mă duce la martii ? Nu treceam la ducere și la întor- 

cere pe la palat? Și totuşi nimeni nu ma oprit, deși a- 

veau să mă exileze, după cum. au mărturisit în urmă, «li- 

când: „Esi din oraş şi du-te unde vrei 14)“ | 

Dar Ambrosiu s'a temut ca nu cum-va fugind să fie 

părăsită Causa dreptăţii, adevărului şi. libertăţii; de acea 

wa voit să părăsescă biserica sa și a susținut tote atacu- 

rile înimicilor. „Cei mai mulţă, dicea el, povesteau că sau 

trimis precursori, că pedepsa cu morte sa decretat; nu 

m& temeam nică de aceia și nică p "acesta n'o părăsesc.5)“ 

D) ldem, p. 273, n. 17 și 1$. 

2) Idem, p. 279, n. 33. 

3) Idem, p. 2850. n. 36. 

%) Sermo de Basilicis tradendis, t. IV, p. 276, n. 5. 

5) Baunard, Hist, de S, Amb., lv, V, ch. Îl, p. 335; (Contra Au 

xent. n. 15). i .
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După acâsta Justina s'a înflăcărat şi mai mult în con-: 

tra lui, şi a început să uneltâscă şi mai r&u în contra, lui.1)“ | 

Intr-o di tribunul Dalmaţiu, notarul curţii, a venit 

la Ambrosiu în numele împăratului şi a poruncit ca şi. el 

să-şi algă judecători, după cum făcuse Auxenţiu, cară a- 

dunându- -se la palat, să discute despre dogmele credinţii 

lor; alt-fel va fi pedepsit cu exil şi să cedeze locul lui 

Auxenţiu. 

Ambrosiu a chemat pe episcopii şi preoţii, cură se a- 

fau atuncă în Mediolan. şi i-a întrebat, ce cred ei despre 

porunca împărătescă. Cum toţi erau: de părere să-i se dea 
împăratului o cărticică, Ambrosiu însuşi şi-a luat sarcina 

s'0 serie, fiind-că nu era .nici o îndoială între 6meni, de. 

modul: cum scia el să-şi îndeplinescă «datoriile cătră îm- 

păraţi. i 

> Episcopul Ambrosiu câtră. prea rental împărat şi prea 

fericitul August Valentinian.“ 

„Tribunul și notarul Dalmaţiu a. venit la mine, după 

cum a mărtusit el însuși, din partea Clemenţiei Tale, cerend 

ca şi eu să aleg judecători, după cum alesese Auxenţiu. 

Şi totuşi na mi-a spus numele celor ce se cereau, ci mi-a 

-adăogat că în consistoriu are să fie discuţie, fiind ca arbitru 

pietatea vâstră. La care lucru râspund după cum socotesc, 

cu competinţă. Și nimeni nu trebue să mă judece indrăsneţ, 

când susțin că tatăl tău de augustă memorie, nu numai 

“a. răspuns prin cuvânt, dar chiar a sânţit prin legile sale, 

-că, în cause de credință şi eclesiastice, de ori-ce ordin, a- 
cela trebue să judece, care nici prin funcțiunea, sa nu este 
nepotrivit, și nici prin drept incapabil ; şi aceste vorbe s'au 

esplicat: ca preoţii să fie judecaţi de preoţi. Ba. ce este 

mai mult, el a voit, ca şi cercetarea moravurilor să se 

refere tot la dreptul episcopal, deşi nu-l avea pănă aci. 

Cine deci a răspuns cu obrăsnicie înţelepciunii tale? 
Acela care doresce, ca tu să fii asemenea părintelui tu, 

sau cel ce voesce 'să nu fii asemenea? Hotărârea unui așa 

de mare împărat, a cărui credinţă şi statornicie în mărtu- 

risire s'a probat şi a cărui înțelepciune se predică de patrie, 
7 

1) Hermant, Vie de s. Ambroise, liv. IV, ch. XI, p. 260—263.



50. pp 

care a, tost îmbunătăţită, nu se stimeză de cât de câți-va 

&meni ordinari. Când ai audit, prea bune împărate, ca în 

cestiuni de credinţă laicii să judece pe episcop? Deci, să 

fim oxbiţi de linguşire, ca să uităm dreptul proţesc; și 

“es Dumnedeu mi-a dat, să cred că trebue să-l dau altora ? 

Dacă episcopul trebue să înveţe de la un laic, ce va urma? 

Dacă vom cerceta şirul scrierilor sânte, sau timpurile vechi, 

cine nu aprobă, că în cestiuni de credinţă, qie,. episcopii 

obișnuesc să judece pe împărat, nu împăratul pe episcop ? 

Vei îmbătrâni, cu ajutorul lui Dumnedeu, şi atuncă vei sci 

"ce trebue să cugeţi d'un episcop, care pune dreptul bise- 

sericii sub picidrele laicilor. Tatăl tău, bărbat mai matur. 

dicea: „Nu este datoria mea să judec pe episcop;* înțelep- 

ciunea ta dice acum: „Eu trebue să judec.“ El botezat în 

Christos, se credea că e neapt peutru greutatea unci ast-: 

tal de judecăţi ; bunătatea ta, care încă nu ești botezat, 

„îţi atribui judecata despre credinţă, când nu cunosci nici 

„misterele credinţii. | 

“Insă ce fel de judecători a ales, putem să ne încredem 

judecății lor, când se teme să ne dea numele lor? Du! să 

vie la biserică, dacă sunt judecători, să asculte cu popo- 

-vul și acesta să alegă pe cine va vrea. E vorba de preo- 

tul acestei biserică; că bine, dacă poporul îl va asculta, 

va crede că discută mai bine și va urma credinţii lui, nu-l 

voi invidia. 

Las la o parte că acum poporul însuşi va judeca ; 

nu mai vorbesc că el va, întreba despre tatăl Clemenţiei 

Pale, nu mai vorbesc că tatăl Clemenţiei Tale, a promis; 

că are să fie linişte, dacă fiind ales, aş primi sacerdoţiul. 

Am credut cele promise. 

Căcă, dacă e vorba de consimţimîntul unor streini, 

acolo să fie episcop, unde sunt cei ce cred că trebue să i 

se dea numele de episcop, căcă eu nu-l cunosc de episcop și 

nu sciu de unde e. 

| Unde am hotărât, împărate, cea ce tu însuţi ai decla- 

vat în judecata ta ? “Tu însuţi ai făcut legi, ca nimeni să nu 

fie liber a judeca ce-va! Cea ce ai preseris altora, ai prescris 

şi pentru tine; căci împăratul dă legi, pe care el cel din- 

tâi trebue să le pazâscă. Deci, vrei să cercetăm, cum încep.
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cei ce se aleg judecători ? Sau vin în contra hotărârii tale, 

sau de sigur se scusă, că nau putut să se opună ordinu- 
lui aşa sever şi așa hotărât al imperatorului. 

Dar acesta este o faptă de preot încăpăţinat, nu mo- 

dest, ! 

Ecă, împărate, că deja desfiinţezi o parte din legea 

ta; dar bine ar fi, ca nu o parte ci întrâgă! Căci nușă 

vrea ca legea tu să fie mai pre sus de legea lui Dumne- 

eu. Legea lui Dumnedeu ne-a învățat te să urmăm, le- 

gile umane nu pot să ne înveţe acesta. Obişnuese a înfri- 

coşa pe cei timidi, nu pot să ne inspire credință. 

Cine e acel, care spune prin tote provinciile, că sa 

poruncit, că cel ce va eși înaintea împăratului, are să fie 

lovit cu sabia; ori cine nu va da templul lui Dumnedeu, 
îndată va fi ucis ? Cine, de altă parte, este, care să potă, 

sau singur sau între puţini, să dică împăratului, nu-ţi a- 
prob legea ta? Nu este permis preoților să dică acesta, e 

permis laicilor ? Și să judece despre credinţă, acel ce nă- 

dăjduesce o favâre, san cel ce se teme de a Vă ofensa? 

Apoi eu, — fiind-că legea despre credinţă hotărăsce 
ast-fel, — să îndrăsnese a alege judecători laici, cari fiind- 

că șau ţinut credința adevărată, sau sunt proserişi, sau 

sunt omorâţi? Eu să dau Gmeni spre călcarea legii sau 

pedepsă ? Nu este Ambrosiu ast-fel, ca, pentru sine, să în- 

„Josescă, sacerdoţiul. Nu preţuesce atât viaţa unuia, cât dem- 

nitatea tuturor preoţilor, după consiliile cărora am scris 
acestea, şi cari mi-au dis, ca să nu fie cine-va păgân sau 
judeu, care ar fi ales judecător de Auxenţiu, şi cărora 
vom încredința triumful lui Christos. Căcă ce le place lor 

să audă, de cât injuria lui Christos? Ce-i desfăteză pe ei, 
de cât ca să se nege divinitatea lui Christos? Cu ei ne- 
greşit, s'a înţeles bine arianul, care dice, că Christos e o 

„creatură, cea-ce aprobă în grabă şi păgânii şi judeii. 

Acesta s'a scris în sinodul de la Arimini, și pe drept 
mă îngrozese de acel conciliu, urmând hotărârea sinodului 

din Nicea, de care nică mârtea, nici sabia nu mă va putea 

despărți. Pe acestă credinţă şi părintele Clemenţiei "Tale. 
“Teodosiu, prea fericitul împărat, a aprobat-o și o urmeză. 

9
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Acestă credinţă o ţine Galia, Spania şi o păzesc împreună 

cu mărturisirea s-tului Duh. 
Dacă trebue să vorbesc, am învăţat să vorbesc în Li- 

serică, după cum au făcut mai marii mnei. Dacă trebue să 

discutăm despre” credinţa preoţilor, acea, discuţie trebue să 

„fie după cum s'a făcut sub împăratul Constantin, de scumpă 

amintire, care n'a dat nici o lege, dar a dat preoților ju- 

decată liberă. | 
; Dacă Auxenţiu mă ehâmă la sinod, ca să discute des-. 

pre credință, (pote să nu fie nevoe să se ostenescă atâţia 

episcopi pentru unul, care chiar înger din cer de ar fi, nu 

ar trebui preterit păcii bisericii), când voi audi că se adună 

sinodul și eu nu voi,lipsi. Ridică deci legea, dacă vrei să 
fie certă, | | 

Aş fi venit, împărate, la consistoriul Clemenţici Tale,. 

ca să spun acestea pe faţă, dacă episcopii mar fi lăsat; ei 

ic: despre credință trebue a vorbi în biserică în faţa 
poporului. | 

Și bine ar fi” tost, împărate, să nu fi anunțat, casă 

mă fi putut duce unde voeam. În tâte qilele cşiam şi ni-. 
-meni nu mă păzea, Acum îmi die preoţii: „Nu e mare deo-- 

sebire: ori voesci s'o laşi biserica, ori s'o dai lui, căcă dacă 

o vei lăsa, o vei da. | 

Și dacă mi-ai spune mai limpede, că nu dai nici de 

cum biserica arianilor, de bună voe m-ași oferi la judecata 

pietăţii tale. Dar dacă eu singur sunt în chestiune, pentru 
ce s'a poruncit să se invadeze biserica ? Să se confirme că 

biserica nu va avea nici o supărare! Dorese pent mine 

să se hotărască după cum se gășexce de cuviinţă. Deci cu 

regret află, împărate, că n'am putut veni la consistoriu. 

Eu n'am învăţat să stau în consistoriu de cât pentru tine,. 

şi în palat nu pot discuta eu, care nn cercetez secretele 
palatului și nu le cunosc. ” 

Eu, Ambrosiu, am scris acestă cărticică prea bunului 

împărat şi prea fericitului August Valentinian.1)* 

Câtă, înţelepciune se desfășură în acestă cărticică!. 
“Cu cât curaj, cu câtă modestie se purta Ambrosiu, că,. 

. 

1) Ep. XXI, ad: Valentin., t, IV; p. 271 — 273..
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împlinindu-și datoria episcopală, 'să depărteze teluritele 

curse ale împăratului şi să mergă. sigur prin cursele cei 
se întindeau. 

După ce u trimis cărticiea la împărat, Ambrosiu sa 
-dus în biserică, unde câtă-va vreme, nptea şi diua, a fost 

înconjurat de popor forte numeros, spre a nu fi răpit şi 

ridicat cu forţa! Au venit negreșit soldaţi și au înconjurat 

biserica, spre a împedeca pe ortodocși de a intra în ea. 

-dar fără a întrebuința violenţă contra lui Ambrosin.!) 
„Pe când toţi erau mâhniţi, episcopul, pentru a înde- 

părta plictisela, a pus pe popor să cânte îmnele pe care 

le compusese în ondrea s-tei 'Treimi. Noutatea acestui con- 
cert sânt se pare c'a mişcat sufletele tuturor, așa că cei 

mai mulţi au isbucnit în lacrămi; cea ce însuşi Ambrosiu 

mărturisesce, (icând: „Se dice, că poporul a fost încântat 
la cântecul imnelor mele.-Nu tăgăduesc acesta. Mare cântec 
este acesta, de cât care nu e altul mai puternic. Căci ce 

e mai puternice de cât mărturisirea 'Treimei, care în tâte 

-dilele se întonsză prin vocea poporului întreg !2)% 

S-tul Augstin nareză, că tot cu acestă ocasiune Am- 
brosiu întroduse în serviciul divin cântecul alternativ din 
psahni în două coruri, unul de bărbaţi şi unul de femei.3) 
Acest obiceiii de a cânta antifonie, care era de mult la 
Greci, Ambrosiu îl organisă după exemplul Grecilor, şi-l 
trecu în tote ţările occidentului. 

Între acestea poporul se mângăia prin cetirea şi es- 
plicarea s-tei Scripturi. Mai este anul singur din acele în- 
„semnate discursuri, ţinute de el, în acel timp, contra lui 

Auxenţiu, despre darea, bisericii. În entusiasmul său a expus 
credincioşilor tot șirul. faptelor şi feluritele lupte urzite de 
Justina, ce a trebuit să susţină. În acestă cuvântare, sa 
vădut luând, când rolul actorului, când al istoricului şi 
“când al oratorului. Nimic nu-l preocupa, de cât să uşureze 
temerile cetăţenilor, căci audiseră ei, că-i s'a poruncit lui 
Ambrosiu prin ordin împărătesc, ca să se ducă unde o vreu; 

  

1) Hermant, Vie de S. Amb., liv. IV, ch, NUI, p. 267-270, 
| >) Contra Auxentium t. IV, n. 34, p. 279. 

3) Baunard, Hist, de S. Amb. liv, V, ch. III, p- 344, nota Î. (Aug. 
"Confess, liv. LX, cap. VII.)
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şi dacă sunt unii, cari vor să-l urmeze, pot să-l urmeze. 

„Xu vă turburați, amicii mei, dice el,.de bună vos nită o 

dată nu Vă voi părăsi. En pot a măjeli, a geme, a plânge, 

căci lacrămile sunt armele adevărate ale preotului, şi eu 

nu pot şi nică nu trebue să resist de cât prin plângerile 

mele; dar a fugi şi a lăsa biserica nu o voi face, ca sănu 

esplice cine-va, .cam făcut acesta de frica unei pedepse 

mai grele. Sciţi şi voi înşi-vă, că obișnuesc să respect pe 

împărat, dar nu să-i cedez; sunt gata a suferi chinuri, ȘI 

nu me& tem de cele ce mi se pregătese.)“ 

Cine 'ar putea spune mânia şi încurcătura Justine, | 

care vedea atâta putere unită cu atâta umilinţă. In fine 

sa temut de revolta poporului şi de iubirea lui pentru: 

Ambrosiu, şi de acea obosită s'a retras din luptă; n'a 
mai îndrăsnit să-și arate mânia pe faţă, ci şi-a ușurat su- 

fletul prin glume şi spirite, ce făcea pe socotela lui Am- 

brosiu,2)"“ | 

7) A doua ambasadă a S-tul Ambrosiu 

la Trevi, . 

Intre ucestea, tâte faptele lui Maxim arătau evident 

că el amenință provinciile Italiei, .ca să despoe pe Valen- 
tinian de putere. Tendinţa acâsta, a lui Muxim reeșea în 

deajuns dinti”o serisâre ce trimisese colegului său din oc- 

cident,—serisâre care este un cap de operă de viclenie și 
hipocrisie.) In actstă scrisâre Maxim se prefăcea că com- 

pătimesce pe Valentinian pentru certele din Biserică, că-i 

recomandă purtarea tatălui său, că apără pe ortodocşi şi 

ia apărarea lui Ambrosiu. 
- „Valentinian, de venerată amintire, tatăl Clemenţiei 

Tale, a guvernat imperiul cu credinţă. Episcopii de a- 

tuncă eruu veneraţi ca preoţi sânţi: cum se face, c'aceiași 

episcopi adi sunt trataţi ca nelegiuiţi? Nu predică -ei ace- 

2) Sermo de basilicis tradendis, t. IV, p. 274, n. 2 

2) Hermant, Vie de S. Amb. liv 1V, Ch. XIX, p. 290—295. 

Scrisârea a descoperit-o Baronius în manuscrisele Vaticanului, Ea e 

publicată în conciliile de Labbe, t. [1], p. 1032. (Baunard, IHist, de $. Amb, 

liv IV, ch. I, p. 353.)
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leaşi precepte? N'au aceleaşi mistere? Nu urmeză aceiași 

- doctrină, ce ei protesau în acel timp.1)? 
Și dacă sinceritatea motivului scrisorii era îndoidsă, 

ameninţarea era clară; afară de acâsta amestecarea în afa- 

cerile Italici, felul sumeţ de a sfătui pe Valentiniun şi de 
a-l învăţa, arta de a guverna, spunea în deajuns .Justinei, 

că acela care.se amesteca în afacerile politice ale ţărei, nu . 

va întârdia a, se face stăpân pe ea. , 

Trebuia, așa dară, a căuta mijlâcele de a-l opri. Am- 
brosiu era singurul om respectat de tiran și pe care nu-l 

înfricoșa; de acea Justina fu silită « vere din nou interve- 

nirea sa. Episcopul uitând totul afară de datoria, patria. 

şi Dumnedeul său, plecă îndată după botezul lui Augustin, 

după Pasci, în anul 387. „A doua oră m'am dusîn Galia, 

spunea mai târdiu lui Valentinian. Am făcut acesta cu 

multă plăcere, mai întâi spre a Vă mântui, apoi spre a 

trata pace și în fine pentru pietatea & cu care cercai rămă- 

şiţele fratelui tău.,.2) 

Mersul delegaţiunii îl descrie Ambrosiu insuşi într-o 
scrisore, începând de la sosirea la Treviri, când, fiind con- 

dus -de Galican, prefectul cameral, a intrat la Maxim în 

consistoriu, spunând apoi ce a vorbit cu tiranul, cum s'a 

scusat pe sine şi pe Bauton de acusaţiuni și cum a cerut 
rămăşiţele lui Graţian, spre a le îmmormânta şi în fine 
pentru ce i sa poruncit să se întorcă imediat, 

Pe când se întorcea, după drum, a trimis lui Valentinian 
acestă epistolă și a socotit că trebue adăogată şi espunerea. 

delegaţiunei, „ca să nu întroducă cine-va în ea lucruri 
neadevărate, mai înainte de înapoecrea mea)” „Salutare, 
împărate, serie Ambrosiu la finele scrisorii și fi mai pre- 
gătit contra omului, care acopere răsboiul sub aripele 

“păciii)“ | 
Evenimentele au probat prudenţa și spiritul pătrun- 

ător allui Ambrosiu, căci sirianul Domnio, însărcinat câte- 

  

1) Idem, p. 384 (Labbe, conc, t, [I, p. 103.) 

2) Baunard, EHist. de S. Amb,, liv. 1Y, ch. I, nota 3, p. 385. (De obi-. 
„tu Valent, n. 28.) 

5) Ep. XXIV, aa Valent, t t. 1V, p. 258, n. 1. 
4) ldem, p. 290, n. 13 — Baunard, liv, IV, ch. I, p. 394.
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va dile în urmă a merge la Maxim, ca să repare impru- 

denţele episcopului şi să trateze despre pace, curtea a fost; 

înşelată, de 6re-ce tiranul din acestă nouă misiune înţelese 

că curtea era fricosa şi deci slabă, și că ast-tel era momen- 

tul de a merge în Italia. 

Pentru “a-şi deschide porţile, el oferi împăratului tru- 

„pe auxiliare destinate a respinge invasiunea barbarilor in- 
trați în Panonia şi lui Domnio chiar îi încredinţă lingu- 

şitorea misiune de a le conduce. Tiranul însă s'a luat du- 

pă el în grabă și fără nici o oposiţiune a intrat în Italia; 
în fugă s'a îndreptat spre Aquilea, ca să pună mâna pe neaş- 

teptate pe Valentinian, dar și tînărul împărat, suindu-se în- 

tr-o navă a venit la Tesalonic şi sa pus pază lui Teodosiu. 
Maxim a devastat Italiat), Claterna, Bononia, Regsium, Muti- 

„na, Placenţia, şi cură, dacă trebue să credem pe Ambrosiu, au 

ivst prefăcute în ruină?). Deşi Maxim ameninţase forte rău 

pe Ambrosiu, totuși, după enm se pare, nu i-a făcut nică 
un rău, Până şi la cei răi şi perverşi, virtutea se face dem- 

nă de respectat! 

8) Mortea lui Maxim. 

Se pare că norocul n'a favorisat mult pe tiran: după 

cum acele stele sclipiciâse, care n6ptea cu o lumină sinis-. 
tră înspăimântă pe agricultor şi îndată se împrăștie în în- 

tunerec, tot uşa de iute şi Maxim a fost răpit de pe pă- 
mânt. Căci Teodosiu a trecut în Italia cu Valentinian, a 

învins pe tiran şi prindendu-l în Aquilea l-a omorât cu 

sabia). 
Ambrosiu, care se bucura de mare favre înaintea lui 

"Teodosiu, şi-a îndeplinit datoria obișnuită, ş-a adus pe îm- 

părat la bunătate, după cum însuși a mărturisit: „Sunt 

dator bine facerilor tale prin care, după cererea mea, ai 

liberat pe forte mulți din exil, din carcere și de la chinu- 
rile mortale.4)* 

  

1) Hermant, Vie de S. Amb,, liv, V, ch 1V, p. 315—315 
2) Ep, NXNIX ad Faustinum, t. 1V, p. iei 

3; Iermant, Vie de s. Amb., liv. V, ch. X, p. 331-—333. 

4 Ep. NU, ad, Theodut. IV, p. 330, n. "25.
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Socrate avea un demon, prin care eru dus spre bine. 
şi se înspăimânta de rău; Numa avea pe Egeria, carei 
dicta legile cele mai înțelepte și a pus basele imperiului 
roman ; și pe Ambrosiu îl poţi numi geniul lui "Teodosiu, 
după inspiraţiunea căruia, împăratul tot-launa s'a încercat 
să apere dreptatea, pacea, şi adevărul. 

9j Aăcelul Tesalonicenilor şi penitența ul Teodosiu. 
Tesalonicul era unul din cele mai însemnate oraşe ale 

Europii orientale. El nu era numai metropola Macedoniei, 
dar poruncea, încă la nai multe provincii ale prefecturei 
Diriei. - 

Acel care-l administra atunci era un om curagios şi 
virtuos, numit Botheric, prieten a lui 'Peodosiu. In cur- 
sul anului 390, Botheric, spre a sărbătoii victoria împăra- 
tului Teodosiu asupra tiranului Maxim, dedese sărbători 
strălucite în care poporul căpătase mare plăcere de un vi- 
zitiu al circului, care escela prin arta sal). Acest nenoro- 
cit din causa moravurilor sale stricate, fiind aruncat în 
închisâre de Botheric, poporul flușturatie din 'Tesalonie 
a tăcut o mare răscdlă, aruncându-se armați asupra pala- 
tului lui Botherie. In răscâlă au fost omorâți Botheric și 
câți-va alți comandanți militară. Despre acesta alând 'Te- 
odosiu s'a aprins de o mânie dreptă şi legitimă, dar Am- 
brosiu s'a grăbit să împlore ertarea acestei nenorocite ce- 
tăţi. Cu atâta pietate și cu atâta, constanţă a stăruit pe lângă 
Teodosiu, în cât împăratul a promis că injuria va, fi erta- 
tă. Scim însă că "Teodosiu a fost învins de sfaturile cur- 
tenilor, de cătră cari se dlicea, că fapta acesta are să fie 
exemplul cel mai periculos, dacă are să r&mâe nepedepsi- 
tă o răscdlă, de acest fel; şi de acea, cetățenii 'Tesaloni- 
ceni, au fost crunt pedepsiţi şi în mari chinuri omorâţi. 
Scim chiar că Ambrosiu a luat partea dreptăţii violate și 
umanităţii vătămate şi s'a opus lui Teodosiu. Dar temân- 
du-se, ca nu cum-va, răpit de prima emoţiune, să 'nu jig- 
nescă venerațiunea datorită împăratului, îndată ce a uflat 
că 'Teodosiu are să vie la Mediolan, s'a retras la: eră Şi 

  

1) Baunard, Hist. de S. Amb,, liv. IV, ch. 1V, p. 440.
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nu î-a eşit înainte, ca de obiceiii, la intrarea în oraş. De 

acolo i-a seris lui Teodosiu cu propria sa mână, ca să nu 

scie nimeni de epistola, pe care citind-o, nu putem destul 

să ne mirăm cu câtă dibăcie şi cu cât foc a aranjat Am- 

brosiu tote, ca să înfrângă, să mlădie şi să străpungă su- 

sufletul împăratului.) Răsbunând dreptateu violată, între- 

buinţeză cuvinte, care transpiră iubire şi respect cătră cel 

pe care-l câtă: „Le iubesc, dice el, îmi eşti drag, te ur- 

măresc în rugăciunile mele. Dacă credi, află cele ce-ţi spun; 

dacă nu, &rtă ce fac, căci pun înainte pe Dumneqeu.?) 

Oare stilul acesta nu arată pe episcopul şi dă pe faţă 

pe amicul? - , 

Scim că Teodosiu, condus de mândrie, a intrat în 

biserică; dar în portic de o dată se presintă Ambrosiu, -0- 

prindu-l de a intra ; căruia împăratul singur îi răspunde: 

„ma voi intra în templu, spre a-l profana, eu nu cer «de 

cât un lucru: a fi deslegat de păcatele mele ; reamintiţi-vă 

înţelepciunea Stăpânului nostru al tuturor, nu-mi închideţi 

porta. pe cure Domnul a deschis-o tuturor penitenţilor. 

Şi care e căimţa ta, întushbă Ambrosiu pentr o crimă 

aşa de mare? Ce vei face, spre a scăpa de acest râu? 

Pe tine te piivesce, a dis: Teodosiu, de a-mi arăta 

vindecarea şi a mi-o dicta, şi pe mine de a o primi?)“ 

Ne mirăm de Cicerone, când la ușile senatului ame- 

ninţă pe Catilina, inimicul republicei și vrăjmaşul legilor 

şi al păcii, nu trebue ore să ne excite mai multă admira- 

ţiune Ambrosiu, care a oprit-la ușa templului pe un îm- 

"părat şi nu un cetăţen, pe Peodosiu şi nu pe Catilina, 

fiind-că călease drepturile umanităţii? | 

Impăratul, a dat de exemplu greştla Jui David, ca 

să so scuse ; căruia episcopul i-a răspuns: + Pe care l-ai 

imitat greșind, imiteză-l făcend penitenţă! * *) 

Şcim că în Ane leul s'a făcut miel, a desbrăcat mân- 

dria și crudimea ca să se supună penitenţii publice; pe 

câre împlinind-o, Biserica și imperiul au admirat așa mo- 

1) Ep. LI, ad. Theod. t. IV, p. 357- 
2) ]dem p. 360, n. 17. 

3) Baunari, Hist. de S. Amb. liv. IV, ch. VI, p. 451, nota 1. (Theo- . 

doret, Mist, Ecless, lib.V.) 

4) S. Paulin,, De vita Amb,, t Î, n 24
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del de umilință. Neţinend sâmă de rugăciunile lui Rufin, Am- 
brosiu. ma voit să micşoreze pedâpsa împăratului, și l-a 
primit în biserică în diua Nascerii Domnului, ca și pe un vi- 
novat penitent. Teodosiu cel crud, nedrept, violent, n'a relusat 
să-și plece genunchele inaintea celui ce purta insignele drep- 
tăţii și blândeţii 1). 

10) Amărosiu cere de la Teodosiu legea pentru 
amânarea executării pedepsel cu mârte. 

Ambrosiu urmărind tot-launa și pretutindeni dreptatea 
şi umanitatea, ceruse do la Teodosiu, înainte de a îi erlat, o 
lege, care să oprâscă a se pedepsi imedial cu mârtea un vi- - 
novat, ci să trâcă de la diua condamnării până la executare 
30 dile. Episcopul ceruse acesta, ca nu cum-va împărații, 
„orbiţi de mânie și violență, să pedepsescă cu mârtea pe aceia 
„a căror pricină nu e bine cunoscută. Ast-tel sună legea dată 
după inspiraţiunea lui Ambrosiu: „Dacă contra obiceiului nostru, 
am poruncit o pedepsă mai aspră asupra cui-va, pentru 
cercetarea causei, nu voim să sufere îndata pedepsa, sau să-și 
primescă sentinţa, ci 90 de dile sorta lor să r&mâe în Suspen- 
siune ; vinovaţii negreșit să fie luaţi, să se lege și să se pă- 
zescă cu îngrijire de gardă 2, 

De mare trecere deci se bucura episcopul Mediolanului în 
Îața împăratului. Mai fericit de câi Constantin, căruia îi lipsise 
acel “protector, Teodosiu vesel Și cu încredere se îndrepta după 
“cuvintele lui Ambrosiu. 

77) Ambrostu conduce pe Valentinian şz Plânge 
zzortea lu, 

Valentinian convingându-se că mama sa Justina avusese | 
minte perversă, iubia și venera pe episcopul Mediolanului, nu- 
mindu-l părinte şi pe sine îiul lui; de el iusese educat și pe 
el îl doreu, să-l aibă cârmuitorul faptelor sale și învăţător în 
I6tă viaţa sa 3), 

1) Hermant, Vie de S. Amb, li. VI, ch. XV, p. 421—422, 
*) Cod. Theod., lib. IX, tit. XI, NIIt, 
*) Hermant, Vie de S. Amb,, liv VII, ch. X, p. 459 etc, 

“
2



60 

Cei cari se distingeau prin demnități și erau cei mai 

onoraţi între curteni, imitând pe stăpânul lor, respectau Î6rte 

mult pe Ambrosiu. latre ei Rufin 1), de origină gal, prieten al 

lui 'Teodosiu, care-l făcuse magistrul oficiilor, numia pe Am- 

brosiu amic. Și Arbogaste, care avea să jâce în occident un 

rol tragic, se mândrea de amiciţia lui Ambrosiu și adese-ori 

se lăuda, ca mâncat cu episcopul. Nu a primit în acea prie- 

tenie, pe cei car, rupend pacea și unirea, trebuia să reino6scă 

crimele lui Maxim ?). 
Feodosiu plecând în orient lăsase pe Valentinian întărit 

în stăpânirea, statelor tatălui său, sub paza a doi consilieri : 

Ambrosiu pentru afacerile religi6se și politice şi contele Ar- 

bogaste pentru comandarea armatelor3). Acesta, de naţiune 

gal, prin propriele sale merite își câștigase renume. Imagina 

lui ori cât de îelurit au umbrit-o scriitorii, este un bărbat în- 

semnat, dacă dăm cregământ unora. Intre militari se bucura 

de cea mai mare autoritate, de care a abusat ca să omore, 

puţin mai târdiu pe Valentinian. Acesta, vădend că -populari- 

tatea şi autoritatea lui /rbogaste prea a crescut, se hotări în 

cele din urmă să guverneze prin el însuși, care lucru irită pe 

tiran. Bănuind că împăratul se încuraja in purtarea să, prin 

consiliile lui Ambrosiu, Arbogaste, hotări în mod viclen pe 

împărat, de a merge cu el in Galia transalpină, ca pe de o 

parte, să-l sustragă de la protecţiunea episcopului; iar pe de 

alta, de a-l face să sulere o tiranie fără control, de 6re-ce 

armata de acolo era cu totul devotată inimicului său 4). 

Intre acestea s'a lăţit vestea de o dată în Italia despre 

invasiunea Barbarilor, şi fiind-că toți îşi vedeau în pericol 

„averea şi viaţa, prefectul și magistrul au rugat pe Ambrosiu 

să se ducă la împărat, care se găsea în palatul preiectorial 

din Viena și să-l induplice ca să dea ajulor acestei regiuni la 

întâreerea sa. Pe lângă acesta și impăratul scrisese episco- 

pului mai multe scrisori, ca să vie şi să-l găsescă în Galia. 

Episcopul când voia să indeplinescă acestă însărcinare, primi 

  

1) Ep. LII, ad Tatianum, t. IV, p 360 

) Iemnaat, Vie de $. Amb,, liv. VII, ch. XII. 

3) Baunard, list. de S. Amb,, li. VIII, ch. I, p. 5I9 

*) Idem, idem, p, 522.



la Mediolan noutatea că Valentinian va sosi în curând: „Îmi 
petrec dilele, dicea episcopul, cetind itinerarul venirii tale, 
când €că primesc o scris6re, ca să viu îără întârdiere, fiind-că 
ai vrea, să mă aibi pe mine de garant al credinței tale în 
faţa tovarăşului tău. Ore m'am opus eu? Ore am întârgiat.? 
Se adaogă acolo, ca să mă grăbesc cât mai iute şi să nu 
socotese că causa drumului meu este sinodul episcopilor Ga- 
liei, ci ca tu însuţi să te botezi:)“ La aceste cuvinte Am- 
brosiu sa turburat şi îndată a plecat. „Treceam virlurile 
Alpilor, după cum însuși spune, şi 6că un vestitor îmi spune 
ştirea amară pentru mine și pentru toţi, despre mârtea îm- 
păratului. ..... Mam întors înapoi şi m'am spălat în lacrămile 
mele. O Biserică! Fuseși lovită, dicea, plângând şi jelindu-se, 
preste un obraz, când perdeai "pe Graţian, ai îost şi pe cel-" 
Tali, când ţi sa răpit Valentinian 2 ae, 

Nu mult după acea, împăratul, găsit mort prin sugru- 
mare, din ordinul Jui Arbogaste, Sâmbătă 15 Mai 392 „ a fost 
adus la Mediolan 5). Pe când Ambrosiu făcea pregătirile pentru 
înmormântarea lui, după porunca lui Teodosiu, a primit din 
paelea acestuia o scris6re, prin care lua parte la durerea ce 
încerca imperiul. La care epistolă Ambrosiu răspundena, scria 
acestea: „Plâng, o mărturisesc, cu o durere amară, nu numai 
pentru că Valentinian a murit în virstă nematură, dar şi 
pentru că, de și neîntărit în credinţă, după învățăturile tale, 
prinsese așa de mare pietate cătră Duranedeul nostru şi cătră 
mine arăta atâta afecţiune în cât, pe cel ce-l persecuta îna- 
inte, acum îl iubea; pe care-l numea înainte vrăjmaș, acum 
îl considera ca părinte 2, 

Făcându-se preparalivele pentru înmormântare, și având 
și consimţimântul lui “Teodosiu, Ambrosiu i-a făcut serviciul 
iunebru .frte strălucit şi t-a ținut şi o cuvântare funebrăs), 
liind de îaţă numai două surori ale lui Valentinian : Justa şi 
Grata 6), de 6re-ce a treia soră, Galla, soţia împăratului Teo- 
DI 

1) De obitu Valent., n, 25, t. lV, p. Sr, 
=) dem, p. 1S1 şi 28, n. 26 şi 6. 
3) Baunard, Hist, de S. Amb., liv,. VIII, ch. 1, p. 525 şi 527. 
1) Ep, Lui, ad, Theod. t. Iv, p. 360 şi 261, n. 2 şi 6.) 
5) De obitu Valent, Consanie, t. 1V, p. 17 
6) Daunară, ist, de S, Amb, s. VI, ct. n, p. 536.



68 

dosiu, nu venise de lu Constantinopole fiina bolnavă 1). Pi6se,. 

dulci şi fârte atingătâre cuvinte a pronunţat atunci Ambrosiu,. 

care mărturisesc unirea intimă între venerabilul episcop și 

între îraţii împărați, căci dicea: „Dâmne, nu mă despărţi 

după mârte, de acei pe care i-am iubit i6rte mult în viaţă. 

„Domne, te rog, ca, unde voi îi eu să îie şi ei cu mine, ca să 

mă bucur şi acolo de unirea lor vecinică, îiind-că aci n'am. 

putut să am cu ei unire mai îndelungată 2)». 

12) Ambrosiu față de Arlogaste şi Eugeniu. 

După mârtea lui Valentinian, devine stăpân pe situaţiune- 

Arbogaste. Totuși, acesta fiind depărtat de iron, prin origina 

sa barbară şi prin bănuelile i6rte drepte, că mortea tragică 

a lui Valentinian se atribuia lui, a aruncat domnia pe spina-: 

rea lui Rugeniu, retor obscur, cu desăvârșire recunoscător în 

arta de a guverna, dar mai potrivit, de a îi unclta genera-- 

lului Arbogaste, căruia nu-i relusa nimic, fiind-că îi datora 

totul. Eugeniu cunoscând pe Ambrosiu, îi scrie despre ondrea 

ce i Sa făcut, însă Ambrosiu nu l-a învrednicit de r&spuns?). 

Arbogaste negreșit, în tot-d'auna se lăuda de amiciţia cu. 

Ambrosiu ; şi laima, care aduse la episcopul Mediclanului pe 

nisce Perși, iluştri prin nascere şi demnitate, răspândise lau- 

dele aceluiaşi episcop şi la barbari+). După ce făcuse pace 

Arbogaste cu Francii şi era la:ospăţul oferit de &j, l-au între-- 

bat dacă scie pe Ambrosiu. A răspuns că-l cunâsce, că e iu-: 

bit de el și dese-ori obicinuesce a se ospăla impreună cu el, 

când i sa dis: „De aceea învingi, tovarășe, îiind-că esci iubit 

de acel bărbat, care dice s6relui, stâi, și stă“. Ac6sta a aflat-o 

Paulin de la un tinăr forte religios, care în timpul când vor- 

beau aceştia, servea cu vin pe Arbogaste). 

Ambrosiu nu r&spunsese lui Eugeniu la începutul dom- 

nici, când i-a scris, dar în urmă, fiind-că avea să încredințeze- 

1) Idem p 27. 

2) De obitu Valent,, t. 1V; p. 189. n. “80. 

5) Baunard, Hist. de $. Ambroise, lv. VIII, ch Ii, p. 530. 

4) S. Paulin, De vita Amb,, t. |, p. 25 

5) Idem, 30.
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împăratului partea celor săraci, i-a făcut o scrisre, dicând: 
„Când datoria ma silit, ţi-am scris, în favorul celor ce se ingri- 

jeau de ei, ca săţi arăt, că în cestiunile divine, am o temere 
drâptă 1)“. Audind însă Ambrosiu că Eugeniu împreună cu 

Arbogaste au trecut Alpii şi că în scurt timp au să vie la 

Mediolan, sa retras imediat din oraș, ca să nu sutere privi- 

rea Gmenilor sceleraţi, și pare verosimil ea oprit clericii săi, 

ca să nu se amestece în societatea tiranului. Paulin nareză: 

„Darurile împăratului, care făcuse sacrilegiu, se respingeau de. 

la biserică, şi nu-i dădea voe să se râge cu biserica în co- 
mun 2)“. De acea Arbogaste și păgânul Flavian, prefectul pre- 
toriului, amic cu Arbogaste, au mâniat î6rte, în cât au ame- 

ninţat, când au eșşit din Mediolan, că, atunci când se vor în- 

torce victorioși, au să fucă grajd în biserica din Mediolan; și 
-pe clerici îi vor trece prin ascuţitul săbici. 

După ce Eugeniu a eşit din Alediolan. Ambrosiu s'a în- 
tors în oraș, puţin îngrijindu-se de amenințările tiranilor, căci 

-scia, că: „Cel ce locuesce în ajutorul celui prea înalt, sub 

prolecţiunea Dumnedeului Cerului va sta 3)“, 

i 2 aa a , 
13) Teodoszu învinge pe Fugeniu şi Arbogaste şi 

Ambrosiu scapă pe învinşi. 

Tiranilor nu le-a succes. ameninţarea ce au făcut, căci 

“sprijinul ceresc nu i-a lipsit lui Teodosiu, care lupta pentru 

dreptate și credinţă, şi liind învinşi şi  perduţi, Arbogaste și 

„Eugeniu, a repurtat el o victorie, care este cea mai cântată 

de contimporani. Primul atac s'a întimplat în şesurile Aquileii, 

la 5 Septembre 391 *). Armata lui Eugeniu avea simbslele 
păgâne, iar cea a lui Teodosiu semnul crucii. În prima di vie- 
toria rămâind nehotărită lupta începu a doua di cu o nouă 
iurie; iar Teodosiu vădendu-și armata aprope de a îi prinsă 
într'o strimtâre, spune Ambrosiu, a sărit, de pe cal, s'a arun- 

  

1) Ep. LVII, ad Eug. imp, î. IV, p. 366, n. 12: 
2) S. Pauli, De vita Amb., 25, t. 1. 

5) Psalm. XC, v. 1. 

1) Baunard, Ilist, de S, Amb, liv. VIII, ch. II, p. 554 şi 555.
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cat înaintea col6nei amenințate şi a strigat: „Unde-i Dum- 

nedeul lui Teodosiu!1)“. 

Îndată se schimbă sârta resbelului, un vânt îniricoşat se: 
ridică şi lovesce drept în față pe soldaţii lui Arbogaste. Or- 

biţi de vânt şi ne mai putând îndrepta, săgețile lor, care se: 
întorceaii contră-le, soldaţii lui Eugeniu s'au predat învingăto- 

rului. Eugeniu a lost tăiat în bucăţi de soldaţi, înainte de a. 

îi pronunţată sentinţa morţii de Teodosiu ; iar Arbogaste îu- 

gind în munţi s'a sinucis. Acâsta fu ultima qi a păgânismului.. 

Teodosiu imediat i-a făcut cunoscut lui Ambrosiu vic- 

toria, trimeţându-i seris6re, și rugându-l să mulţumâscă lui: 

Dumnedeu, pentru succesul așa început. Ambrosiu a împlinit. 

dorințele Cesarului, cu cea mai mare bucurie, şi-i ace acâsta 

cunoscut lui Teodosiu, dicând : „Epistola pietăţii tale am pus-o- 
pe altar, am luat-o cu mâna când aduceam sacriliciul, ca cre- 

dinţa să vorbâscă prin vocea mea, ca soldaţii lui August să-și 

îndeplinescă datoria ofeptei sacerdotale 2)“. 
Apoi după obicei şi datorie, îndemnă pe împărat la blân-- 

deţe: „lartă, dice el, mai ales pe cei ce n'au greşit înainte 3)“. 
Însuşi a scris împăratului, pentru câţi-va nenorociţi, cari au 

iugit, cerând ertare „la. mama pietăţii tale, la Biserică; ale 

căror lacrimi, nu le am putut suporta, ca să nu previn, prin 

rugăciunile mele, sosirea înţelepciunii tale 4)“. Și nemulţămit 
numai cu atât, Ambrosiu s'a dus la Aquilea, după mărturisi- 

rea lui Paulin, ca să se râge pentru aceia, a căror ertare a 
dobândit-o lesne 5), fiind că însuși împăratul creștin mărturisea 

ca fost scăpat prin rugăciunile lui. 

14) Mârtea bn Teodosiu şi cuvtutarea funebră a lut 

Ambrostu. 

Abia doui ani au trecut după acâsta, când Ambrosiu a 

tost isbit de o durere amară, căci, Teodosiu, pe care-l privea. 

  

1) 1dem. (De obitu Theod., n. 7, b. 191). 

2) Ep. LXII, ad Theod.,t. 1V, n. 5, p. 371. 

2) Idem ad finem, n. 7, p. 372. 

1) 1dem, n. 3, p. 372. 

?) S. Paulinus, De vita Amb., 31.
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ca stâlpul bisericii şi al imperiului şi i6rte intim al său, a 

murit la 17 lunuarie 895. „Am iubit, dice el, pe bărbatul, care 

în ultimele momente, cu ultima suflare mă căuta 1)“. 
Inainte de a se duce corpul împăratului la Constanti- 

nopole, Ambrosiu a îngrijit ca să fie ornat cu o pompă so- 

lemnă în biserica Mediolanului. La serviciul funebru al lui 
Teodosiu era şi fiul stu Onoriu, şi, în audul acestuia, episcopul 

a ţinut o cuvântare, când corpul a îost aședat inaintea alta- 

rului, lăudându-i viaţa, meritele și gloria sa, nefiind nevoe de 
ajutorul elocinţii, căci faptele însăși vorbeau. : 

Inainte de a muri, Teodosiu a împărţit imperiul între cei 

doui fii ai să: Arcadiu preste Orient şi Onoriu preste Occident. 

15) Îlortea S-tulul Amărosiu. 

Indată după mortea lui Teodosiu, Ambrosiu însuși a cădut 

într'o slăbiciune, care pesle doui ani i-a causat in6rtea. Pe 

când se afla în pat, se dice că, Slilicone, generalul și protec- 

torul împăratului Onoriu, a dis, că, după retragerea din corp, 
a unui așa de mare bărbat, peirea ameninţa Italia. De acea, 

adunând pe nobilii din Mediolan, pe care “i scia că sunt iubiţi 

de episcop, i-a povăţuit să se ducă la Ambrosiu şi să-l siă- 
tuiască, ca să eâră de la Dumnedeu, prelungirea vieţii sale. 

Audind acestea, a răspuns: „Nam trăit între voi, ca să vă [ie 

rușine că trăesc; şi nu mă tem de morte, fiind-că avem 
Domn bun 2).* 

Lângă patul lui Ambrosiu, când era aprâpe da expira, 
se găseau preoţii şi diaconii bisericei sale. Bassian, episcopul 

de Lodi, era asemenea de faţă cu Honorat de Verceil, con- 

sacrat de curând de Ambrosiu. Simplician nu-l părăsea şi Mar- 
cellina se încerca, prin rugăciunile și îngrijirile ei de a reţine 
sufletul îratelui s&u, pe care totuși îl perdu 2). 

S-tul Ambrosiu muri în nâptea de 3 spre 4 Aprilie 397, 
în Vinerea cea mare, în al XXIII-lea an al episcopatului su, 

  

1) Baunard, Hist, de S, Amb,, liv. VIII, p. 362. De obitu Valent., 
t. IV, p. 195. 

2) S, Paulinus, De vita Amb., 45, t.1, 
2) Baunard, Ilist. de S. Amb,, liv, IN, ch. [[, p. 594.
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sub consulatul lui Flavius Caesarius și al lui Nonius Atticus, 
fiind episcop la Roma, Siriciu. 

Sâmbătă dimineţa, corpul îu transportat în biserica mare, 
unde o mulțime fără număr venea a-l venera ; iar Duminecă, 

în diua de Pasci, după săvârşirea sântei Liturgii, corpul îu 

transportat din biserica mare în biserica Ambrosiană și în- 

mormântat sub altarul acestei biserici, după dorința s-tului 
episcop 1). 

Tâtă lumea, fără deosebire de ranguri, sex şi etate, se 

grămădea, spre a-l vedea pentru ultima ră. „ludeii şi păgânii 

se amestecau cu creștinii; toţi manitestau viu sentimentele 
lor de durere şi recunoscinţă 2).“ 

_Aortea lui Ambrosiu Îu un doliu pentru tâtă Biserica 

croștină ; ea-l regretă amar; iar adi admiră pe acel bărbat, 
care, cu puteri nestârşite şi suflet neobosit, a condus pe îm- 
păraţi la pace, dreptate, bunătate și adevăr. 

Capitolul Y, 

Purtarea S-tului Ambrosiu față de poporul 

încredințat lui. 

1) Aodestia şi generositatea lui Ambrosiu. 

Atât de mare era modestia lui Ambrosiu, în cât nu în- 
țelegea cum poporul din AMediolan îl alesese episcop cu con- 

simţimentul unanim; și în tot-bauna se mira că el cu una- 
nimnitate a îost numit de către credincioși părinte și învăţător. 

De acea, adese-ori se plânge de pulerea ce i sa încredințat 

prin acestă alegere: odată „că fugind i sa încredințat sarcina, 

sacerdoţiului 3)“; altă dată se plânge „că a lost răpit de la 

tribunale și de la îuncţiunile administrative la sacerdoţiu 2)“. Altă 
dată însă spune : „Se va dice, iacă acela, care n'a fost hră- 

1) 1dem, p. 595. i 
> Idem, p. 596. 

3) De of. minist,, lib, [. cap, £, t. IN, n. 2,.p. 137 

*) Idem, n. 3, p 135.
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nit în sânul bisericii, neinblândit de copil, ci răpit de Ja tri- 
bunale, luat de la vanităţile acestei lumi, de la glasul de pro- 
curator, sa modulat pentru cântul psahmistului me, 

Părăsind t6te şi împărțind aurul şi argintul la săraci și 
fiind cu modul acesta liber de grijile pământesci, şi-a îndreptat 
ttă mintea şi grija, spre a pasce şi învăţa turma sa. S'a silit 
să stârpescă viţiile și să indrumeze poporul spre virtute, Și 
n'a cruțat nici viaţa, nici învățătura, spre a aprinde. în toţi 
iubirea de dreptate, adevâr şi unire. Poporul aflase generosi- 
tatea fără margini a episcopului, și fie-care se apropia de el, 
ca_de autorul păcii și fântâna -mângâerii. Era reţinut de salu- 
turile continue ale celor ce-şi încredinţau afacerile lor episco- 
pului. Unii participau la banii ce împărțea, unii-i cereau sia- 
tură, alţii ertare sau ajutor, sau îl chemau ca proiector. Ni- 
mânui nu i se închidea uşa, toți intrau în libertate și nu era 
neovoe, ca să conducă pe cel ce intra. Casa lui părea că este 
a ori și cui, și acolo săracii găseau ajutor în lipsă, nenorociţii 
liman după nautragiu, cei intristaţi mângâere, în fine toți cre- 
dincioşii modelul virtuţii și al curăţeniei 2. 

2) Ambrosiu intervine în favorul Zeregrinilor. 

În anul 383, când Roma tunstrânsă de o i6mete cumplită 
s'afla în cea iai mare strimtorare, s'a dat un decret, ca slreinii 
să [ie alungaţi din cetate, ca să se împarţă poporului ajutore 
mai mari. De ac6stă disposiţiune, chiar păgânii sau supărat, 
mai ales Symac, Libaniu . și A. Marcelin; iar Ambrosiu 
nu și-a stăpânit. indignaţiunea sa, ci, biciuind în libertate o 
ast-iel de crudime, scria: „Cei ce alungă pe peregrini din 
oraș, nu trebue nici de cum aprobaţi. Li gonese atunci când 
trebue să-i ajute; tuturor le tăgăduese nascerile, îi oprese 
de a trăi în căsătoria deja făcută; cu cei ce au avut drepturi 
comune, cu aceia nu voesce să împartă ajutârele la timp de 
nevoe. Ftrele nu gonese pe îâre şi omul alungă pe om?) «. 
Apoi laudă pietatea unui prefect roman, „care, când era deja 

  

1) De paenitentia, lib. II, cap. VIII, n. 72, t. 1V, p. qr4. 
?) Ilerr-ant, vie de S. Amb,, liv, IN, cap. 1V, p. 539 —542. 
%) De ofi. minist, lib, JI, cap. VII. n. 45, t. III, p. 209.
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înaintat în etate şi oraşul suferea de fâmeie, și se cerea in 

genere, ca să dea afară din oraș peregrinii, purtând grije mai 

mare de prefectura urbană, a convocat pe bărbaţii onoraţi și 

mai bogaţi, a cerut ca să-ii sfătuâscă, spunându-le, cât de 

neomenesce este a, se scâte peregrinii, a se desbrăca om pe 

cm, a nega mâncarea celui ce more de î6me. Şi ast-lel nică 

abondența cetăţii n'a micşorat și a împărţit şi streinilor hrană. 

Câtă recomandaţie a fost acesta pentru bătrân înaintea lui 

Dumneqeu, câtă glorie înaintea 6menilor! Acesta a probat, că. 

în adevăr este mare, de ore-ce a putut să dică împăratului, 

arătând popsrele fie-cărei provincii: pe aceştia ţi i-am re- 

servat ţie, aceștia trăesc prin bine-facerea senatului, pe aceștia 

curia ta i-a scăpat 'de morte 1)“. 

3) Ambrosiu ţine cuvântări înaintea poporubhiă, 

Bentru a-l instrui şi dă vegule cum trebue să fie o 
cuvântare. | 

Cel care îngrija de nevoile vremelnice ale popârelor, nu 

neglija Paozurile spirituale încredințate bu, pe cure, dorind tot- 

dauna să le mărescă, obișnuia a ţine în fie-care Duminecă 

cuvântare înaintea poporului. 
"Pe lângă acesta, la sărbători adese-oriă venea să împartă 

poporului râdele elocinţii şi să instruescă prin învăţătură spi- 
ritele credincioșilor, adunaţi de pretutindenea. Era î6rte dedat 

studiului; numai demnitatea episcopală îl distrăgea de la ocu- 
paţiune. Dar el care nu înceta de a munci, cruța pe altul cu 

bună-voinţă: „Nu cerem 16te, dice el, şi mai ales noptea, nu 

voim să-i fie cui-va greu sau să fie supărat 2)“. 

De mai multe ori sa plâns că i sa dat sarcina de a 

învăța, mai înainte de a fi invățat el însuși, totuşi când a: 

trebuit să predice, sprijinit pe talentul său, ajutat de munca 
sa, îndată şi-a apropiat cunoscinţa lucrurilor sacre și a sântei 

Scripturi. Dumnedeu care dedese lui Solomon înţelepciunea, 

lui Ambrosiu îi dedese erudițiunea, ca mai uşor. și mai bine 
să instruescă pe credincioși. 

') ldem, n. 46 şi 47, p. 209 şi 210, 

2) Ep. NLVII, Sabino, t. IV, n. 1, p. 352
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Poporul asculta cu atențiune cuvântările lui, fiind-că el: 
avea mare sciință și mare talent de a domina spiritele; apoi: 

“pe lângă acestea, era împodobit cu facilitate şi abondanţă în 

vorbire; îi desfăta pe credincioși numai glasul și cuvintele. 

Dar pare că avea aerul de a despreţui elocinţa prefăcută, şi: 

de aceea întărea prin esemple cele ce învăța, scriind: „Cu- 

ventarea să îie pură, simplă, limpede şi înţelesă, plină de se- 
riositate şi greutate; nu elegantă, afectată, ci cu graţie pre-: 

sărată 1)“. Și mai daparte, adaogă: „Ce să vorbese despre- 

voce, socotesc că trebue să fie cât se pâte de simplă şi cu- 

rată; a îi cântărcță, e o însuşire naturală, nu însă prefăcută. 

Să fie cu o pronunțare distinctă și plină de sue viril; ca să 
evite sunetul aspru şi țărănesc, să nu atecteze ritmul scenic, 

dur să păstreze pe cel mistic 2)“. 

Nu e de mirare, dacă Ambrosiu, s'a dedut artei orato- 
rice, pentru că arta de a stăpâni spiritele era atunci în bise- 
rică Ja acea slrălucire, la care era tribuna la Romani. Puteai: 

dice, că elocința, gonită din Grecia, rătăcită pe mare, amuţită. 

sub imperiu, se refugiase în biserică; și Ambrosiu, abil în- 

arta de a vorbi, şi-a câștigat mare trecere înaintea credin- 
cioşilor și mare autoritate. Scaunul din Mediolan era o şcâlă, 

în care şedea episcopul, învățând şi predicând credinţa, cum- 

pătarea, deșteptarea dreptului, îndemnul la muncă ; și nu numai 

atât, ci s6 şi ocupa să îndrepteze greşâlele, să arate adevărul 
și să desveţe de a minţi şi înşela. 

[ Ambrostu combate magia. 

Fiind-că mulţi diceau, că cunosc viitorul din privirea. 
stelelor și pot prevesti, el a ris de acâstă credință și a ţinut 

o cuvântare, dicând: „Acestă înțelepciune u acelora se as&mănă 
cu pânza de păenjen, din care, dacă cade un ţințar sau o 
muscă, nu pâte să mai 6să; dar dacă un gen de animale mai. 
tari a trecut prin ea, rupând îirele slabe, a și împrăștiat la- 
ţurile cele slabe. Aşa sunt şi povestirile mincinâse ale Chal- 

  

1) De off. minist,, lib. 1, Cap. XXIII, No. oz, t. Il, p. 154. 
*) Idew, Cap. XXIII, p, 154, n. rc4.
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[Yi -deilor, in cât cei slabi să le creqă, pe cei neserioși să nu-i 

p6tă supăra cu sensul lor 1)“. 

5) Ambrosiu combate ospețele făcute pe mor- 

manutele martirilor. 

Alt obicei rsu se aflu la Mediolan, asupra căruia şi-a 

îndreptat Ambrosiu 16Lă elocinţa sa, și anume: obiceiul os- 

peţelor pe care credincioşii le făceau deasupra mormintelor 
martirilor. Vorbind despre acest obicei, dicea: „Să bem pen- 

tru scăparea armatelor, pentru virtutea tovarășilor, pentru 

„sănătatea fiilor! Şi aceste rugăciuni, se crede, că ajunn la 
Dumnedeu, după cum cred, cei ce duc paharele la mormin- 

tele martirilor, și beau acolo până, sera și nu cred că se pâte 
„audi intr'alt-iel. O nebunie omenâscă ! Ei socotesc că sacri- 

ficiul e beţie ! Și cred că place beţia acelor cari au învăţat 
-Să înfrângă pasiunea prin post! 5)“ Tâte puterile şi-a pus Am- 

brosiu, ca să desființeze acesle obiceiuri luate de la păgâni, 
cari dădeau întradevăr o probă strălucită, imprimată în nea- 

mul omenesc, despre nemurirea sufletului. 

6) Ambrosiu recomandă pacea şi unirea şi 

alte virtuţi. 

In cuvântările sale Ambrosiu îndemnă pe credincioşi la 
pace şi unire: „Să fie între voi pacea, care întrece ori-ce 

înţelegere. Iubiţi-vă unul pe altul. Nimic nu e mai dulce de 

cât iubirea, nimic mai plăcut de cât pacea 3).% 

Recomanda drepturile eterne ale adevărului, dreptăţii şi 
moralității şi lornele celor-lalte virtuţi și le deseria ast-iel: » 

„ȘI curagiul care se vede din partea barbarilor în r&sboi pen- . 
tru apărarea celui slab, și a tovarăşului de hoți, să fie plin 

de dreptate și să scie prin ce mijloc să apere şi să ajule; 

să caute momentul oportun, să fie modest și prudent. Și cum- 

pătarea însăşi fără prudenţă nu pâte sci csact ce este jolo- 

1) Hexaimeron, lib. 1V, Cap. LV, No. 15, p. 49. 

:) De Elia et jejunio libro, t. I, cap. XVII, p. 37, 

-3) De off minist. lib. II, cap. NIN, t. LIl p. 20.
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sitor şi să dea după măsură ce e drept; și în t6le acestea 
mărinimia e necesară, și tărie şi minte şi adese-ori şi un corp: 
e necesar, ca să p6tă cine-va împlini ce voesce 1)“. 

7) Ambrostu îndemnă fe bogați la elermosină şi 

combate avariţia. 

Pe scaunul episcopal şedea ca și la tribunal: mustra pe cei 
viţioși, îndrepta moravurile rele şi cât de nemerit; adesea vorbind 
despre milă, lua partea săracilor, ca să misce inimile darnice ale 
bogaţilor : „Strigă cel sărac înaintea casii tale şi nu-l bagi în 

“semă ; strigă omul gol și tu eşti îngrijat, cu ce fel de marmură 
să-ți imbraci pardostla ta. Săracul caută bani şi nare; omul 
cere pâine și calul tău are aur între dinţi. Pe tine te desfătâză 
podobele preţi6se, când alţii n'aii grâu. Câtă judecată îţi iei, o 
bogatule ! Poporul măre de î6me şi tu îţi închidi hambarele 
tale, poporul plânge şi tu te porți în petre scumpe. Netericit 
este acela, în puterea căruia stă a scăpa de la mârte sufle- 
tele- atâtor Gmeni și nare voinţă. Piatra preţi6să' a inelului 
tău pulea scăpa viaţa unui întreg popor 2)%. 

Despre bogăţie ast-lel dice Eclesiastul :; „E b6la cea mai 
rea de sub sâre; a păzi bogăţia, e spre râul celui ce o are se, 
Și de vei întreba: spune-mi, o lclesiastule, din ce causă acâstă 
bâlă e rea? Iţi va răspunde: fiind-că speranţa avară râde pe 
mulţi și polta avară e nesăţi6să. Bogăția se întinde, nu merge 

“până la un punct. Cum pâte dormi acela, pe care-l preocupă 
paza aurului, care se îngrijesce de pagube, care gândesce la 

- câştig, cure pune camătă, care numără casele cu bani? Deci 
acestă bâlă e rea fiind-că răpesce repausul minţii. 

De aceste temeri și strâmtorări îşi bate joc 'Ambrosiu: 

„Mulţi închid aurul lor cu şiruri de uși, dar nu se încred nici 
zăvorelor, nici încuet6relor; mulţi întrebuințeză păzitori, dar 
obicinuesc a se teme ei însăși de păzitori; mulți dorm cu au- 

rul în gr6pă ; aurul lor fiind sub pământ, şi inima lor e sub 

  

1) De off minist., lib, I, cap. XXVII, t. Il, p. 158. 
1) De Nabethe libro. cap, XIII, t. ], p. 358. 

3, Ecles, cap. V, v. 12.



“pământ. Feresce-te deci să nu-ţi îngropi și inima de vii 1)“. 

“Cu drept muştra ast-fel pe avari, căci, scrie Paulin, în viaţa. 

sa episcopul, „plângea amar, când vedea că avariţia, rădăcina 
tuturor relelor, împuiază, şi nu se pâte micşora, nici cu avere; 

nici cu neavere; cresce din ce în ce în Gmeni, şi mai ales în 
aceia, cari au fost crescuţi în averi, aşa că li aceia se în- 

-cuibâză ca cea mai grea bâlă. Acestă bslă a prefăcut în Italia 
totul în rău 2)%. 

5) Ambrosiu dă sână credincioşilor de faptele sale. 

După cum Demostene le vorbea Atenienilor în piaţă des- 
“pre îngrijirea patriei și a dat socoidlă de împărţirea tesaurului 
“tot ast-lel Ambrosiu povestea faptele sale credincioșilor la ru- 
„găciune și le dedea să le aprecieze: „Eu o dată, dice el, am 
lost invidiat, fiind-eă am fărâmat vasele mistice, ca să res- 
cumpăr pe captivi, cea ce displăcuse arianilor, și nu atât fap- 
ul că displăcuse, cât mai ales căutau să aibă pentru ce să 
mă critice. Cine însă e aşa de crud, fără milă, de fer, căruia 

„să-i displacă, că se rescumpără un om de la morte, o femee 

din deslrânările barbarilor, care sunt mai grele de cât mortea; 

tinerile și copilaşii de ia contactul cu idolii, cărora se închi- 
“nau de irica morţii ?' Ac6sta de și n'am făcut-o fără rațiune 

totuși am credut de cuviinţă, ca să mărturisesc înaintea po- 
„porului, că este mult mai îolositor ca să îngrijesc, spre a 
„răscumpăra sulletele Domnului, de cât a păstra aurul, Căci 
el a trimis pe Apostoli fără bani și a făcut biserici fără bani. 
Biserica are bani nu ca să-i păstreze, ci ca să vină cu ei în 
„ajutor la nevoi 5)“, 

9) Ambrosiu îndinmnă la o viață mal bună şi i vegule 
Pentru împărțirea eleimosineă. 

In îine Ambrosiu din amron, ca din cel mai bun loc, dă 
“sfaturi credincioşilor, spre a duce o viaţă mai bună; pentru 

  

1) De Iacob et vita beata, lib, II, cap. V,t, 1, p. 316, n. 23 
*) Paulin., Vita Amb,, 41 t. 1, XV. 

*) De ofl. minist., lib, 11, cap. XXVII, t III, p. 199.
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acest s20p, une-ori înalță demnitatea umană și origina-i di- 
vină, alte-ori vorbea de viaţa nemuritâre și sârta î6rte de 

dorit, reservată fie-căruia, și care se pâte câștiga prin virtuţi. 
Intre virtuți laudă mai ales cele ce privese lolosul societăţii, 
ca: misericordia 1), bună-voinţa și generositatea, prin care el 

însuși se distingea. Nu socotea fără calități pe cel care ajun- 
gea în lipsă, ci-l învăţa să fie cumpătat, „ca să nu îie gene- 
rositatea, nelolositâre: „Vor veni, dice el, 6meni bogaţi, vor 
veni numai spre a rătăci și vor voi a goli hambarele săraci- 
lor şi a le isprăvi; și, nemulţămiţi cu puţin, cer mai mult, 

îndreptându-şi cererile prin îmbrăcămintea lor, şi cer ce e 
mai bun din ce găsesc, sub pretextul că sunt de viţă nobilă..; 

cei mai mulţi se prefac că au datorii. Să se cerceteze ade- 
vărul. Se plâng că au îost desbrăcaţi prin hoţie: sau să se 

încredințeze de nedreptatea ce li s'a făcut, sau să se cerceteze 

cine sunt înainte de a le da ajutor“. 

70) Ambrostu laudă dreptatea şi combate 

camăta. 

Și nu era destul-că învăţa prin elocinţa sa pe credin- 
cioși, ci se silea Ambrosiu a-i instrui și prin scrierile sale, şi 
mai ales în aceea care se numesce „De ofliciis“ trateză,; într'un 
stil plăcut şi cu abondenţă, despre tote cele ce se referă la 
viaţa curată, fericită și periectă. 

Dar între cele ce recomandă el poporului, mai ales drep- 
tatea ese în reliei, „dreptatea care însoţesce și ţine strâns 
unit nemul omenesc 5)“, și fiind-că fie-care "şi cheltuesce, la 

început, propriul săă bun, nu e de mirare dacă adesea atacă 

dreptul altuia. Din acesta se nasc rele, a căror fântână este 

slăbiciunea; de acea cu deosebire sa ocupat Ambrosiu ca să 

p6tă aduce o vindecare acelei bâle. „Mare e strălucirea drep- 
tăţii, strigă el, care născută mai mult pentru alţii, de cât 
pentru sine, îolosesce comunităţii și societăţii, ocupă locul cel 
-mai înalt, ca să aibă tte supuse la judecata sa, aduce ajutor 

  

1!) De off. minist., cap. NV, id., p. 189. 

2) dem, cap, XVI, n. 76 și 77, p. 190. , 
5) De off, ministr, lib. 1, cap. XXVII, t, LII, p. 55, n, 130.



S0 

  

unora, dă bani, nu tăgăduesce datoriile și-și însușesce pericole 
streine 1)“, 

De acea nici odată n'a ascuns ura pe care o avea 
contra, nedreptăţii și cât do mult se întricoșa de cei ce apăsau 
poporul în (6te modurile și mai ales de cămătari, despre care 
vorbesce multe, dându-ne moravurile timpului: „Ani vedut, 
dice el, pe un sărac, fiind dus cu forţa, pentru că, fiind dator, 
navea să plătâscă; era târât la inchisore, fiind-că lipsea vinul 
la masa avutului ; fiii săi sunt duşi la arest, ca să p6lă la 
timp primi pedâpsa. Găsindu-se din întâmplare unul care să-l 
ajute la nevoe, săracul su întors acasă cu ai săi; vEdând, 
însă, că te i sau răpit, că lui nu i-au lăsat nimie pentru 
mâncare, plângea de f6mea copiilor st, jelindu-se că nu i-a 
vendut mai bine aceluia, care putea să le dea să mănânce 
Sa întors la consiliu și a luat autorisarea de a-i vinde 2, 
„De câte ori, dice el în alt loc, biciuind acelaş viţiu, de câte 
ori am vădut, că morţii sunt ţinuţi ca zălog, și nu li se per- 
mite înmormântarea, până ce nu li se plătesce dobânda ? Nu 
e nici o deosebire între pompa îunebră şi camătă, între morte 
şi sorlă; camăta maschâză strigătul funebru al interesului si, 
In îine el dice: „Popârele au cădut adese-ori în camătă, și 
acesta a îost causa peirei publice 4)“. 

Pentru aceași iubire u dreptăţii, îndâmnă pe popor ca 
angajamentele să rămâe neatinse şi să se ţie fără vre-o aba- 
tere; de acea dice el: „Trebue să păstraţi credinţa jurămin- 
telor depuse, trebue să fiţi sârguitori 54, Ambrosiu dăduse cel 
dintâii exemplu: „V'aduceţi aminte, dicea el, de câte-ori am 
suferit atacurile regale pentru jurămintele văduvelor şi ale 
tuturor, 

71) Ambrosiu dă vegule pentru căsătorie, - 

Ambrosiu da turmei sale învățături și consilii, spre a 
iorma pe fie-care cetăţen pentru căsătorie, după loc, nâm și 

  

1) dem, p. 159, n 136, 
1) De Nabuthe libro, cap, V, t. 1, p. 350, n. 21. 
3) De 'Tobia libro, cap, X, id, p. 400, 

1) Ep. XIX, ad Vigilium, t, LV, p. 261, n, 
5) 'De off, ministr, lib. ÎI, cap XXI, t,'II1, p. zor,
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condițiune. Pe cei ce aveau de gând să se însâre, îi slătuia 
să cecră de la soţiilo lor mai mult virtutea, de cât Îrumuseţea, 
corporală şi avere: „Căci nu atât irumuseţea femeii, cât vir- 
tutea şi seriositatea ei încântă pe un bărbat. Cel ce caută 
dulcâţa în căsătorie, să nu se căsătorescă cu unu mai supe- 
ri6ră în avere, de cât ar cere nevoile căsătoriei; să nu fie îm- 
podobită cu giuvaericale, ci cu calităţi morale. Adese-ori o 
femee supără pe un bărbat, dacă se scie mai de nm de cât 
el. Acestea sunt f6rte aprâpe de mândrie 1)“, 

Ingrozesce pe popor de acele căsătorii pe care le făcea o 
parte dintre credincioşi cu necredinci6se, căci dicea el: „Cum 
pote să se potrivescă dragostea, dacă diferă credința ? Și de 
acea leresce-te, creştine, de a da fata unui păgân ori unui 
judeu. Feresce-le de a-ţi lua soţie, dice, o păgână sau o israe- 
lă, sau o altă streină, adică eretică și ori-ce. femee streină 
de credința ta. Sinceritatea în căsătorie este pentru castilate 2)%. 

După cum ori-ce societate nu pote exista îărâ o unire 
strânsă și o întărire a acelor părţi din care e constituită, tot 
ast-lel unirea în căsătorie a bărbatului cu iemea nu pâle fi 
tare, dacă nu e unirea, cure constă în supunerea femeei și în 
sincera iubire a bărbatului. E 

Ambrosiu dice: „Femea să respecte pe bărbat, să nu-i 
Îie sclavă, să se ofere spre a fi condusă, dar nu cu sila. E 
nedemnă căsătoria cure-i demnă de mustrare. Bărbatul ase- 
menea să îndrepteze pe femee, ca un cârmaciii, s'o onoreze 
ca pe tovurășa vieței sale, s'o facă părtașe ca pe o moșteni-. 
tOre a graţiei sale 3,“. Ambrbsiu poruncesce ca femea să sulore 
cu răbdare caracterul posomorit al barbatului și necumpătarea 
lui st să-l ingădue chiur de ar fi aspru, înşelător, nepoliticos, 
beţiv, tardiv: „Adam a lost înșelat prin Eva, nu Eva prin 
Adam.. Pe cel care femea l-a chemat la păcat, e drept să şi-l 
ia de conducător, ca să nu mai alunece din causa ușurătății. 
l-a plăcut o dată. Nu cum-va trebue ales de două ori? *) Pe 
bărbaţi asemenea îi îndemnă la blândeţe și bună-voinţă către 
femei: „Dar chiar tu, bărbate, lasă mândria inimei, asprimea PMI 

') De Abraham, lib. 1, cap. Il, n. 6,t [, p. 154. 
*) Idem, cap. IX, t.1, p. 21, n. 84. 
2) Ep. LNIII, ae Vercellenses, t. IV, p. 35703, n. 1. 
1) Hexaimeron, lib, V, Cap. VI, t. 1 p. 60. 
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obiceiurilor, când îţi ese înainte soţia bărbată; înlătură îndig- 

națiunea, când draga soţie te provocă lu dragoste. Nu ești 

stăpân, ci bărbat; nu ţi-ai luat servitâre, ci soţie. Cârmacii a 

voit Dumnedeu să fii al sexului mai inferior, nu a tot puternic. 

Intârce zel pentru zel şi iubire pentru iubire 1)“. 

12) Datoriile părinților cătră copii lor, după 

| Amărosiu, 

Apoi a făcut o cuvântare pentru părinți, şi-i îndemnă să-și 

îndeplinescă datoriile către copii; pe mame le siătuesce ca: 

imitând pe Sara şi aducându-și aminte de demnitatea că, să-și 

alăpteze copiii: „Acâsta e ondrea,ca cu propriile lor puteri să-și 

nrănâscă copiii. în fine, pe acei copii obicinuese să-i iubâscă 

mai mult, pe cară î-a alăptat chiar mamele cu țâţele lor 2)“. 

Aspru la critică pe acele cari: „repede înţarcă chiar pe cei 

ce-i iubesc, sau dacă sunt mai bogate, nu le place să alăpteze. 

Cele avute chiar, ca să nu-și împartă averea la mai mulți, 

omâră pe copiii lor proprii chiar în pântece și cu sucuri 0- 

morâtâre, omâră produetele pântecelui lor, chiar în pântece; 

i se ia viaţa înainte de a i se da)“. 

Ca să înveţe pe copii şi pentru ca părinţii să-i formeze 

întrun mod demn, Ambrosiu le-a pus înainte de model pe 

animale: „Se ice că ursdica nutresce cu țiţele sale pe puii 

săi grosolani şi cu limba-i fasoneză şi-i face asemenea cu ea. 

Nu te miri de o ast-fel de fiară, că-şi împlinesce datoria 

cu atâta sfințenie și că prin pietatea ei își formeză progeni- 

tura ? | 

Ursica îormâză pe puii săi după chipul stii, tu nu poţi 

face pe copiii t&i asemenea cu tine? 4)“. | 

Nu mai puţin Ambrosiu slătuesce pe părinţi, ca să nu, 

aducă în casele lor, din causa unei iubiri neegale, discuţiuni 

sau, certuri, sau să arate mai multă iubire unui copil sati al- 

tuia: „Trebuie să vă păziţi, dice el, ca să nu aveţi părere 

  

1) Texaimeron lib. V, cap. VII, t. 1,p. 6. 

2) De Abraham, lib. 1, cap. VII, n. 63, p. 207. 

3) Iexaimeron, lib. V, Cap NVIU, î. 1, n. 58, p. 72. 

* Texaimeron, lib. VI, cap. IV, n. 18, p. 84.
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neegală către copii, ca să socotiți că unul trebue iubit, altul 
nu; căci de aci se nasc urile îrățesci, şi de cei ordinari se 
“plănuese crima paricidului, Cu aceiași măsură de pietate să 
vă arălaţi cătră fie-care 1), 

In alt loc arată Ambrosiu că acesta a fost causa, pentru 
care fiii lui Iacob s'au aprins de ură contra fratelui lor Losel, 
apoi adaogă: „Ne învăţăm cum irebue să fie iubirea părin- 
ţilor și graţia fiilor. E plăcut a iubi pe copii şi e prea plăcut 
-a-i iubi mai mult, dar adese-ori iubirea părintescă însuşi va- 
lămă pe copii, dacă nu e moderată. Prea marea indulgență 
strică pe cel iubit, prea marea iubire a unuia singur depăr- 
teză pe cei-lalţi de la iubirea părintescă. Mai mult câștigă un 
-copil care obţine iubirea fraţilor să. Acâsta e cea mai bună 
întărire a copiilor și cea mai mare moştenire a lor, să-i unâscă 
0 iubire egală pe copiii pe care i-a unit o natură egală 2)“, 

73) Datoriile fiilor cătră părinți, după Ambrosau, 

Ambrosiu sfătuia și pe copii să păstreze iubirea părin- 
ilor, respect, îngrijire şi supunere şi neobosit îndemnă pe 
popor la îndeplinirea cu sânţenie a celor poruncite: „Cât în- 

„vățăm să respectăm pe părinţi, când cetim că cel bine cu- 
„Yentat de tată era bine-cuvântat, şi cel blestemat de tată, era 
blestemat! De acea a dat Dumnegeii acâstă graţie părinţilor, 
care să numesce respectul fiilor. Deci prerogativa părinţilor 

-este disciplina fiilor. Onorâză pe tatăl tâu, ca să te bine-cu- 
'vinteze. Cinstesce cu piositate pe părinte, pentru favârea ce-ţi 
-arată; nefavorisat, cinsteşte-l de îrică 3)“. Cum trebue însă iii să 
respecte pe părinţi, o lămuresce episcopul în acestă interpre- 
tare a lui Luca: Cinstesce pe tatăl și pe muma ta: „Acesta 
“este primul pas spre pietate, căci acești îăcători ţi-a voit 
Dumnedeii. Cinstesce-i cu supunere, ca să nu te expui la dis- 
preţ, fiind-că nu trebue vătămat respectul cătră părinți prin 
purtare. ... 

Dar onârea însemneză nu numai a cinsti, ci şi a dărui; 
DI 

1) De Iacob et vita beata lib. II, cap. II, t. 1, p. şi2, 
2) De Joseph patriareh, libro. cap. ÎI, t. 1, p. 326, n. 5. 
2) De Benedict. patriarh. libro It Ip. 345n rr,
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căci onbrea este a respecta pentru merit. Ingrijesce de tatăl. 

t6u şi de mama ta. Și dacă hrănesci pe mama ta, până acum: 

nu i-a răsplătit supunerea. cu care ea te-a purtat pe tine; 

nu i-ai răsplătit hrana care ţi-a dat-o cu iubirea înfocată de 
pietate, mulgendu-și ţiţele pe buzele tale; nu i-ai răsplătit 

îâmea pe care ea a suleril-o pentru tine, ca să nu mănânce. 
ce-va vălămător pentru tine; să nu bea ce-va ce i-ar strica: 

laptele 1)%. 

14) Datorizle stăpânilor cătră servitori, 

după Ambrostu. 

Intre credincioşi nu toţi sunt stăpâni, sunt şi servitori, 

ale căror drepturi nu le neglija Ambrosiu; de uceea îndemna 

poporul să le plătâscă preţul muncei până la un ban: „Ni- 

meni să nu oprescă servitorului simbria cuvenită ; îiind-că şi 

noi suntem slujitorii Dumnedeului nostru și de la el aşteptăm 

răsplata muncei n6stre. Şi tu negreşit, ori-cine ești, negusto- 

rule, dacă tăgăduesci servitorului tăi simbria, ţie ţi se va nega 

r&splata promisiunilor ceresci 2)%. | 
Acelaşi lucru învaţă Ambrosiu dicând: „Să nu vatămi 

pe servul, care lucreză cu dreptate și nici pe salariatul care-și - 

dă sufletul sâii; să nu despreţuesci pe cel lipsit, care-şi ţine 
viaţa cu munca sa, și aşteptă plata. Căci a tăgădui necesa- 

riile datorite lui pentru viaţă, însemneză a-l omori 5)“. 
Prin aceste cuvinte aducea îolos acelor cari, deşi se bu- 

curaii de libertate, totuşi se ocupaă cu munca. 

15) Datoriile de ospitahtate, după Ambrosiu. 

Ambrosiu ma uitat nici datoriile de ospitalitate, care: 
obișnuesc a şi le acorda reciproc credincioşii, sai cele ce sunt 

datori cătră cei streini, căci seria câtre Vigiliu : „Invaţă ca 

6spetele să fie primit de bună voe, nu de nevoe; să nu dea 

pe îaţă nevoința de ospitalitate, ca chiar în indeplinirea os- 

:) Coment, în Lucam, lib. VIII, cap. XVIII, v. 2, p 97, n. 74 et 75. 
:) Ep. XIX, ad Vigilium, t., IV, p.260,n. 3. 

3) De Tobia libro, cap XXIV, t. 1, p. 414, n. 92.



pitalităţii plăcerea să se strice prin injurie; ci să se practice 

mai mult prin îndeplinirea datoriilor şi printrun serviciu de 
umanitate. Nu se cer de la tine daruri avute, ci sacrificii bene- 

vole, pline de pace şi unire; de dre-ce sunt mai bune zarza- 

vaturile cu prietenie şi plăcere, de cât dacă ar împodobi os- 

pățul cu mâncările cele mai alese, dar fără plăcere 1)“. 

76) Amărosiu îugrijesce de virgine, 

Cu tote că nevoile bisericii îi absorbeaii cea mai mare 

parte din activitatea sa, totuși nu lasă să-i scape diferitele 
corporaţiuni sociale, fără a le da regule cum să se porte. El 

a îngrijit I6rte mult de curăţenia virginelor și a meritat să fie 

numit predicatorul virginităței 2). 
De mic crescuse în mijlocul virginelor, dintre care una 

a tost soră-sa Marcellina şi fiind copil a fost educat in mâ- 

năstirea virginelor 3). 
Tâte acestea rămăseseră imprimate în mintea lui tînără, 

şi devenind mai mare, povestea soră-sei, cuventarea ţinută de 
episcopul Liberiu, când își-a consacrat lui Dumnedei virgini- 

tatea ei+); și scriind despre virgine, Ambrosiu spunea cu pietate 
şi respect despre virtuțile și pocăinţa soră-sei Marcellina. De 

Ja începutul episcopatului, adesea şi-a îndreptat cuvântările 

către acele virgine, din care cuvântări a râsărit atât de multe 

iruete, în cât însuși n'a putut să nu le spue, de și cu 6rte 

mare modestie : „Vin virgine, spre a se consacra, de la Pla- 

centa din Bononia, din Mauritania 5)“. Aceste cuvântări, redac- 
tate în urmă în formă de cărţi, le-a pronunţat cu atâta elo- 

cință și încordare, în cât el insuși, scusa prea marea veselie 
şi îrumuseţe a cuvântării şi mamele, ca nu cum-va îicele lor 

— captivate de elocinţa unui așa de mare învăţător, să-și con- 

sacre virginitatea lor lui Dumnedeii, — le închideaii în case cu 
îngrijire, spre a nu veni la biserică să-l asculte. 

  

1) Ep. XIX ad Vigilium, t. IV, p. 261, n. 6. 

*) Ilermant, Vie de S. Ambr,, liv, XII, ch, III, 1V et V,p. 699.703, et 709 

3) Idem, liv. |, ch. VI, p. 7. 

4 Idem, loc. cit, 

. De virginibus, lib. 1, cap. XI. t. III, p. 233, n. 58.



17) Ambrosiu îngrijesce de văduve. 

Mult s'a îngrijit Ambrosiu și de văduve), între care, 

mamă-sa era cel mai bun exemplu de văduvie. Meritele și fo- 

l6sele acestei vieţi, nu o dată le-a predicat, și a probat dese- 

oră, că acestă situaţiune e î6rte aprâpe de cea virginală. 

75) Credinţa despre aparițiunea dul Ambrosiu la 

Fiorența, după mortea sa. 

Cel ce în viață, tot-d'auna îngrijea de cetăţeni ca un 

părinte, și mort.s'a credut că Ambrosiu îngrijesce de popor;. 
de unde s'a născut tradiţiunea pi6să că el s'a vedut n6plea 

la Florenţa, și a anunţat că în scurt timp, cetatea va primi 

ajutor contra barbarilor: „In aceaşi casă în care el murind 

a lăsat pe Eugeniu, în timpul când Radagais inconjura Flo- 
renţa, când cetăţenii disperaseră cu totul, sa arătat unuia in vis 

şi i-a promis că a doua di vor scăpa. Care lucru spuindu-se,. 

suletele cetăţenilor saă incuragiat, și a doua di Stilicone 

sosind cu armata, a învins pe inimici 2)“, 

Capitolul WI. 

Lupta S-tului Ambrosiu contra ereticilor. 

7) Arianti conspiră contra ll Ambrostu. 

Auxenţiu iusese două-deci ani episcop al Bisericei din 

Mediolan, și prin tote mijlcele s'a încercat s'o întârcă la Aria-. 

nism ; Ambrosiu însă, îmbrăţișând cu curaj administraţia Bi- 

sericei încredințată lui, a socotit că trebue sâ stăruâscă din 

t6te puterile, să stârpâscă nu numa! nebunia Arianilor, dar: 

şi seminţele rele ale tuturor eresiilor; și după mortea târdie 
a lui Auxenţiu, făcându-se Ambrosiu' episcop al Mediolanului,. 

1) Ilermant, Vie de S. Ambr. liv, XII, Ch. VI, p. 714. 

2, Paulinus, De vita Ambr. ad finem, n. so,
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(6tă Italia sa întors la adevărata credință. Episcopul însuși 
scriind lui "Teodosiu, către anul 382, dicea: „Fiind-că am ere- 

dut, că ei trebue să lucrez nu pentru Italia, care acum e 

liniştită şi sigură din partea Arianilor şi nu e supărată de 

nici o turburare a ereticilor, etc.1)“, 
Ca lucrurile să iasă așa (dle bine, Ambrosiu a trebuit să 

dea lupta în multe chipuri. Ereticii adese-ori se încercau să 
îniringă dreptatea şi adevărul şi să facă noi comploturi; de 

acea Ambrosiu, adversarul nedreptăţii şi al revoltelor, s'a lup- 

tat cu curaj contra lor. Arianii, cari stăpâniseră mult timp 

Biserica din Mediolan, şi pe care acum o conducea păstorul 

ortodox, mai întâiii au încercat prudenţa și virtutea lui Am- 

brosiu. 
Ereticii uitând aprobarea ce dedeseră lui Ambrosiu de 

a îi episcop, fiind captivaţi de graţia şi elocinţa lui, au în- 

ceput îndată să facă conspiraţiuni, ca să turbure pacea Bi- 

sericii şi să împedice pe sântul episcop de a lucra. Graţian 

însuşi a căutat, cu autoritatea sa, să stârpâscă cursele ere- 

ticilor; de acea în urmă Ambrosiu aducea împăratului mari 

mulţumiri, fiind-eă constrânsese pe adversari să tacă şi să 

cedeze credinţii: „Mi-ai redat, dico el, liniştea Bisericei, ai 
închis gura: pertidilor, fie şi inimile, şi acâsta ai făcut-o nu 

atât prin autoritatea credinţii, cât prin a puterii 2)“. 
Ca să ducă la stirşitul dorit perfidiele lor, Arianii obiş- 

nuiaii a se întruni la uşa sinagogii, sau în casele celor ce la- 

vorisau eresia. Fiind-că aceste întruniri nu păzeau ordinea şi 
erau în contra păcii, Ambrosiu a denunţat lui Graţian, și îm- . 

păratul a dat numai de cât o lege, prin care a interdis acele 
întruniri : „Am poruncit odini6ră, pentru respectul sanctităţii 

Bisericii, ca cetele eretice să înceleze de a mai face întruniri, 

fie în oraşe, fie în câmpii, alară de biserici, pe care pacea 

n6stră le are; să fie publice tâte locurile in care se închiriau 

altarele de către falșa religie 3)%. 

Intre acestea Ursin ne putând proecta nimic la Roma 

contra episcopului Damas, a venit la Mediolan să ajute pe 

') Ep. XIV, Ambrosii ad Theod, t. 1V, n. 3, p. 245. 

2) Ep. I ad Gratiauum, t, 1V, n. 2, p.204, 

5) Cod. 'Theod, lib. XV, tit. V, IV, 
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partisanii să. ca să sprijine maşinăriile lor, şi el să se facă 

mai de valâre prin bani şi prin ajutorul Arianilor: 
„Acesta adese-ori, dica episcopul Mediolanului, în acel 

timp se unea cu Arianii, ca împreună cu Valens, să turbvre 

Biserica din Mediolan; făcea întruniri pe îuriș, când lu uşile 

sinagogii, când în casele Arianilor, şi unia pe ai săi cu aceia, 

şi de 6re-ce el însuși pe îaţă nu putea să mergă în întruni- 

rile lor, spre a-i instrui în ce chip să turbure pacea Bisericei, 
își liniştea furia, fiind-că putea să cumpere pe sprijinitorii şi 

soţii lor me, 
Valens, episcopul eralic al Petaviului, gonit din scaun 

de poporul care se ţinea de doctrina ortodusă, a venit și el 

în Italia, şi retrăgându-se la Mediolan le-a dat ajutorul su. 

Pe acest î6rle nenorocit episcop, ast-iel îl descrie Ambrosiu : 

„Ce să mai spun despre Julianus Valens, învățătorul lui, adecă 

al lui Palladius, despre care vorbesce Ambrosiu ? Acesta când 

s'a apropiat, a descompus adufarea preoților, ca să nu fie 

constrâns de preoţi a susține causele patriei distruse, și a celă- 
țenilor trădători. Acesta prolanat de impietatea gotică, și 
îmbrăcat după obiceiul gentililor, după cum se dice, cu lanţ 

la gât şi braţuletă, a îndrăsnit să mergă în îaţa armatei ro- 
mane, care lucru este un sacrilegiu nu numai pentru preot, 

ci şi pentru ori-ce creştin; câci se deosebesce de obiceiul 

roman. Numai preoţii idolatri ai Goţilor obişnuese să mârgă 

ast-fel 2)“. 
Graţian n'a lăsat pe Armbrosiu încurcat în acestă strim- 

torare, și în anul 378 a confirmat legea, pe care o dăduse cu 
doui ani mai înainte, printralta scrisă către Hesperiius; în care 

ordona, ca „tote eresiile oprite de legile divine și imperiale să 

înceteze pentru tot-daunaă; iar cei necredincioși şi cu credinţe 

nesigure, să-și păstreze credința numai pentru ci, ne mai pre- 

dicând-o şi altora 3)“. 
Pe când Graţian întrebuința puterea ca să susţină ade- 

vărul și ordinea, alt-iel se purta în Orient unchiul său, împă- 

1) Ep. XI ad Grattianum, Valent, Theod, t. IV, n. 3. p. 241. 

2) Ep. N, ad. Valent, Grat, Teod, t. IV, n. 9, p. 240. 

3, Cod, Theod. lib, XVI, t. V, V. Vide perpet, coment. Gothofredi.
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ratul Valente, care luând cu ardâre partea Arianilor goti, 
primiţi Ja hotarele imperiului, a perit din acestă causă 1). 

Aflând de pericolul în care se afla unchiul său, Graţian 
sa hotărit să trâcă în Orient, ca să-i dea ajutor. Şi pentru ca 
să fie întărit cu o garnis6nă mai puternică contra sortei și 
întâmplărilor resbelului, l-a rugat pe Ambrosiu și a cerut de 
la el cărticica, prin care cu deamănuntul se apără divinitatea 
Fiului lui Dumnedeu contra vicleniilor ereticilor. Ambrosiu ar 
îi dorit mai mult să-şi ia sarcina de a îndemna la credinţă, 
de cât de a discuta despre credinţă; totuşi n'a lăsat neim- 
plinite rugăciunile împăratului şi sta grăbit săi trimâtă cele 
„două cărţi: „De fide“. 

_2) Amărosiu îndemnă pe episcopi să lupte contra 

„rianilor. 

Ambrosiu nu învăţa numai pe împărat să sprijine ade- 
vărul şi să alunge întuneritul greșelei, dar chiar pe episcopi 
îi avertisa și le arăta pericolul eresiei, care se născea, a cărei 
figură o observase cu ochi î6rte atenţi. 

Murind Valente, barbarii au devastat grâznic provinciile 
imperiului de răsărit. Iliricii, împinşi de ei, au fugit în Italia 
şi cea mai mare parte s'a aședat pe teritoriul forului Corne- 
lius 2); dar, fiind-eă erau Ariani, trebuia să îngrijescă să nu 

“se molipsâscă credința creştinilor. Deci Ambrosiu repede a 
scris lui Constantius, episcop vecin cu forul Cornelius, și ex- 
punâdu-i datoria ce-i incumbă, i-a încredințat Biserica şi i-a 

lăcut cunoscut să se ferâscă de cursele Arianilor: „Ai acolo, 
“lice el, pe Iliri, Ariani; feresce-le de zizania lor, să nu se 

aproprie de credincioși, să nu introducă semințele perdătore; 

să observe ce li s'a intimplat din causa pertidiei lor; să se 
liniștescă, să urmeze adevăratei credinţe. Anevoe pot suiletele 
infectate cu veninul necredinţei să-și părăsescă necredința lor, 
«dacă a străbătut în ei virusul omorâtor; şi să nu socotesci că 
irebue să te încreqi lor ușor. Nu trebue să te încredi lor mai 

  

1) Hermant, Vic de S. Amb., liv, 1], ch, VII. 
?) Ep. IL ad Constantium, t. 1V, n. 25, Da 209.
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ales când e vorba de credinţă, căci credința rare-ori este 

periectă la 6meni 1)“. 
Episcopul Mediolanului avea o ardâre neînvinsă de a veni 

el însuși, ca să se lupta cu cuvinte şi exemple contra eresiei, 

dacă n'ar îi îost ocupat cu dilele postului mare, ast-iel că nu 
putea merge aşa departe. Totuşi episcopii Romei s'au opus 
contra ereticilor cu alâta tărie, cu atâta zel și împăratul cu 

atâta generositate, în cât Ambrosiu a putut scrie după con- 

ciliul de la Aquilea : „In părţile occidentale, numai în două un- 

ghiuri, adică în marginea Daciei Ripene şi Aloesiei se găseau 

inimici credinţei; de aceste părţi în fine, după hotărârea con- 
ciliului, cu sprijinul Clemenţei Tale, suntem de opiniune, că 

trebue să îngrijim. Insă prin (6te trecătorile şi ţinuturile şi. 

închidătorile satelor până la Ocean, este o singură și nesu- 
părată societate de credincioşi. In părţile orientale, allăm cu 

cea mai mare bucurie, că fiind împrăștiați Arianii, care inva- 
daseră Biserica cu violenţă, templele sânte ale lui Dumnedeu,. 

sunt frequentate numai de ortodoxi2)*. 

2) Ambrostu față de Secundiăuus şi Pallas 

şi concaltul de la Aguilea. 

Trebue să ne mirăm, că acel concert comun de cre-- 
dinţă între orientali și occidentali era turburat numai de două 

voci, a lui Secundianus și a lui Palladius 3). Ambrosiu scia 
că sau făcut mai multe obiecţiuni din partea acelor critici 

contra cărţilor sale: „De fide“ și i se imputa din partea lor,. 
că a, dat întindere mică cărţilor, ca să nu fie constrânsa re- 

solva argumentele lor. Ca să înlăture aceste obiecţiuni, la cele 

două cărţi existente: „De fide“, a adăogat alte trei, aşa de 

bine compuse, că t6te împreună alcătuese o singură operă. | 

" Palladius însă şi Secundianus, pe cari mulţi din Ariani îi con- 

sideraii ca conducătorii lor, după însăși mărturia lui Ambro- 
siu *), suferind cu greu că li se impulă erorile lui Ariu, au. 

1) Ep. ÎL, ad Constantium, t. IV, n 2$, p. 209. 

2) Ep. XII, ad imp. Grat. Valent. Theod, n. 3, p. 242. 

3) Ep. X ad eosdem, id, p, 239. 

:) De fide, lib 1, cap, 6, t. [1], p. 347.



  

declarat, că dânşii n'au nimic comun cu Ariu, nici o alianţă: 
cu susţinătorii lui. „Audi atâta îndrăsnclă! au cutezat să 
raporteze casul lui Graţian şi să câră, ca să se adune un: 
conciliu, care întrunindu-se, să-și spună pricina lor şi să se 
spele de pata ariană. Cereau ca să se adune un conciliu de 
la marginea imperiului roman“ 1); împăratul le acordase și - 

"trebuia să se adune un conciliu ecumenic la Aquilea. | 
Ambrosiu, aflând însă despre acesta, a spus lui Graţian 

că este nefolositore și de prisos atâta ostenslă, iar împăratul, 
mișcat de înțelepciunea episcopului, a scutit pe episcopii nai 
bătrâni, mai slabi şi mai: săraci, de acestă obnselă: „Ecă, nici: 
unul apăsat, de anii bătrâneţei, a cărui cărunteţă trebuia res- 
pectată, n'a fost silit să vină de la ultimul sîn al Oceanului 
celui mare; și conciliului nu i-a lipsit nimie. Nici unul cu cor- 
pul slab, ingreuiat de mulţimea posturilor, n'a lost, constrâns 
să se plângă de greutăţile drumului și de pagubele puterii . 
pierdute. Nici unul, în fine, lipsit de mijl6ce, n'a fost constrâns . 
de a veni 2). 

Dar s'au întâmplat alte piedici și conciliul sa amânat: 
la anul 3823), probabil în luna lui Septembrie, in Aquilea';. 
când au venit puţini episcopi dar trte însemnați prin meri- 
tele şi prin talentele lor+), între cari se distingeau: Justus, . 
episcopul Lionului, Procul' al Marsiliei, Heliodorus al Al- 
tiniei, _ 

In conciliu vedem pe Ambrosiu disentând contra ereti- 
cilor, în numele aprâpe al tuturor episcopilor 5), și ingrijind : 
a se anunța prin epistole sinodice principilor și episcopilor : 
absenţi, condamnaţiunea lui Palladius şi Secundianus 6), 

Deşi preşidenţia conciliului a avul-o Valerianus, epis- 
copul Aquiliei, totuși Ambrosiu îl dirigea 7). 

Actele conciliului s'au făcut cunoscute episcopilor Galiei. 

— 

1) Ep; X, ad, Grat., Valent, Theod,, t. IV, n. 20. p. 239. 
2) ldem, idem. 

2) Baunard Histoire, de S, Ambr,, liv. IV, ch. |, p. 230 şi 23u,. 
*) Ilermant, Vie de $. Ambr,, liv. IM, ch, |, p. 131. 
5) Gesta Concilii Aquileiensis, opera S. Ambr,, t. IV, p. 225... 
%) Ep. IV, ad episcopos Galiae, id., p. 235. 
î) Baunard liv. 1V, ch, 11, p 232,
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"Vienense și Provinciei prime și secunde Narbonense, cum şi 
“împăraţilor: Graţian, Valentinian şi Theodosiu 1), 

Lucrând tot-d'aunu ca vice-președinte al conciliului, a 
trimis o altă epistolă către împărați rugându-i ca să redea 

“ Bisericei Romane, pacea perdută 2); căci Ursin nu înceta de 
a ataca pe episcopul Damas cu insultele şi blasfemiile sale: 
„Mi-e rușine să-ți spun, scrie Ambrosiu, că este o lipsă de 
respect a spune, cât de rușinos renume şi-a câștigat prin rău- 
tatea lui. Negreșit ar Îi trebuit să tacă, dacă ar îi avut ru- 

- şine; şi dacă avea o consciință despre faptul că este preot, 
ar Îi dorit pacea-şi unirea Bisericelor, pentru ambiţiunea şi 
zelul său. Însă f6rte strein de ori-ce respect, trimițena seri- 

- sori printr'un om anume Paschasius, tot așa de îurios ca şi 
el, smănă discordie și se încercă să ațâţe pe păgâni și pe 
Gmenii pierduţi 3). 

4) Ambrosiu contra Marctoniţilor. 

Nu numai contra Arianilor a apărat Ambrosiu causa 
- adevărului. Unii partisani ai lui Marciun învățau că Dumnedeu 

-e autorul răului, şi prin aceste afirmaţiuni se ștergea deose- 

-birea între ce e permis şi nepermis, se disirugea dreptul, se 
sancţionau viţiurile, se puteau scusa 16te crimele. De acea Am- 

“brosiu cu înverșunare sa luptat contra acelor eretici, când 
- veniseră în biserică, spre a disputa, prin acea cuvântare care 
“este întitulată: „De Arbore interdicta. 

In t6te aceste discuţiuni, putem presupune că erelicii 
„au discutat în publie cu Ambrosiu, că și-au expus părerile, 

pe care cercetându-le Ambrosiu, răspundea fulgerând argu- 

«mentele falșe şi exterminând pârerile greșite. Ast-lel, făceau 

“luptă, nu glumă. Cei ce se luptau stau de faţă, lovindu-se pe 
rind cu armele elocinţei şi căutând a se încurca unii pe alţii 

prin îineţa argumentelor. Cu câtă avidilate trebuia să asiste 

poporul la aceste discuţiuni, de unde fie-cure culegea fructe 
“îrumse și învâțătură sănăt6să! De câtă admiraţiune erau 

  

i) Ep, X, ad. Grat., Valent, 'Theod,, id, p. 239. 

2) Ep. NI, ad. Grat, Valent., Theod, id., p, 241. 

3) ldem, p. 242.
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coprinși credincioşii, când vedeau pe episcopul lor apărând: 
cu atâta succes adeverul şi dreptatea! Aceste arme le între- . 
buința Ambrosiu, ca să înlăture greșslile și eresiile ; era deci 
un luptător nobil și sincer. Tot-d'auna a urât. cursele, înşe- - 
lăciunile și minciunile. 

9) Ambrosiu şi Priscibauiţi. 

Un monah din Ispania, anume Priscilian 1) şi-a făcut. 
câţi-va partisani, pe cari-i sedusese prin o amestecătură din . 
i6te greşelile inventate de dileriţi eretici. Condamnat de con- 
ciliul Caesaraugustan şi gonit din Ispania, a fugit în Italia 
cu soţii săi: [stantius şi Salvianus, ca să încerce a înșela pe 
Damas sau pe: Ambrosiu.: La Roma nau putut insă să-și 
împlinâscă ţinta, ba chiar nau putut vedea pe episcopul ro- 
man 2). La Mediolan au lost asemenea goniţi de Ambrosiu.. 
Doui din episcopii Ispaniei: Ithacius şi Idacius, cari luseseră la 
conciliul Caesaraugustan, urmăreau pe Priscilian cu o cru-. 
zime necuviinci6să pentru un creștin, nedemnă pentru un 
episcop; au stăruit la tiranul Maxim, ast-fel că, fără voia lui 
Martin din “Tour, au condamnat pe netericitul Priscilian la 
mârte. EI, condamnat din nou la Burdigala, apelase la Maxim 
și la 'Treviri, în faţa tiranului, sa lăcut cercetarea faptului - 
și Priscilian a avut pe ldacius Şi. Ithacius judecători, sau mai 
bine ca gâdi, cari l-au condamnat la mârte. Ambrosiu indig- - 
nându-se și-a dat părerea pe față, prin care se îngrozea de 
acestă cruzime: „Episcopii, dice el, au început să acuse pe 
vinovaţi la judecăţile publice, alţii a-i urmări până la sabie - 
şi alţii au începul a aproba triumiurile sângersse ale preo- 
ţilor3)“. Ast-fel cu statornicie s'a depărtat de acei episcopi, . 
cari, apărând causa dreptăţii, nesocoteau drepturile umani- 
tâţii, şi cereau ca acei ce deviază de la credință, să fie pe- - 
depsiţi cu mârte, | | 

In periect acord cu Siriciu, episcopul roman, în scri- 
sorea aprobată de conciliul din Tour, Ambrosiu a declarat, . 

  

i) Hermant, Vie de $. Ambr., Liv. JL, ch. X—XIV, p. 167 ete, 
) Idem liv lil, ch. XV, XVI, p. 182 ete. 
*) Ep. AXVI ad lrenseum, t, IV, p. 292, n. 3
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- că cei ce se desiăcaau de partida lui Ithacius trebue primiţi 
in biserica ortodoxă 1). 

Deci Ambrosiu învingea cu bravură 't6te erorile, şi a în- 
vins chiar pe Prisciliani, căci Paternus, episcop din Bracara, 

» cunoscut între acei eretici, a mărturisit că s'a întors Ja ade- 
ver, după ce cetise câte-va cărţi, scrise de Ambrosiu contra 
lui Priscilian. " 

Și întradevăr, nu găsesci pe nimeni, care simțind lu_ 
mina, să nu cugete a părăsi întunerecul unei erori și să nu, 
îi încercat buna-voinţă cea mare a lui Ambrosiu. Ast-lel 

- scris episcopilor din Ispania, ca să 'erte pe Symposius, epis- 
- cop .priscilianist și să-i dea pace, fiind-că acela promisese, că 
„are să renunțe la eresie şi are să-și împlinâscă condiţiunile 
puse de ertare. Acel Symposius avea un fiii anume Dictimus, 
pe care-l destinase pentru preoţie și de la care avem câte-va 

"opere in contra credinţii, Acesta, convertindu-se la credinţă, 
a primit de la Ambrosiu permisiunea de a săvirşi slujba 
oprindu-l numai de a fi ales la demnități mai înalte. 

6) Amărosiu faţă de Yoointan şi partisant săi. 

Deși înzestrat cu un caracter b'ând şi liniştit, Ambrosiu 
din când în când, se arăta și mai aspru, spre a se opune gre- 

 șelilor și să tae ramurile cele sterile. Aşa Jovinian, a cărui 
figură întunec6să a mai înegrit-o Ieronim și Augustin, vădân- 

- du-și condamnată doctrina sa, care reînoia doctrina lui Epicur, 
se retrăsese la Mediulan, ca să-și predice acolo cu mai mult 
succes, doctrinele sale perverse. Episcopul Siriciu însă, a în- 
grijit să 'însciinţeze pe Ambrosiu şi i-a trimis trei preoţi, pe 
Crescentius, Leopardus Și Alexandrus, ca să dea pe faţă epis- 

- copului şerpele care se târa sub flori, | 
Ambrosiu 2) a primit bucuros epistola lui Siriciu şi pe 

- delegaţi, și a cetit acea seris6re episcopilor, cari se aflau 
„atunci la Mediolan, în numele cărora a rEspuns episcopului, 

  

?) Hermant, Vie de S, Ambr, liv. VII, ch ], p. 427 
*) Idem, ch. JI'et III, p. 430, 433. 

ete. (Epistola Siricii ad Mediol, episc. t. LV, p. 336.-—Ep NLII, ad Siricium, 
„id. p 337) |
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și a combătut în general erorile lui Jovinian și mai ales vir- 

ginitatea resturnată a Sântei Fecidre. Condamnarea lui Jovi- 

nian făcută la Roma, confirmă acestă părere. 
Deși episcopul se opunea cu curaj şi ardâre acestor erori, 

totuşi n'a putut să împedice, ca să nu străbată în sufletele 
mici ale turmei din Mediolan acel venin pe care Jovinian îl 

adusese și îl împrăștiase. Ambrosiu îicuse o mânăstire afară 

din oraș, în care întreținea pe bărbaţii dedaţi rugăciunei, după 

principiile, pe cari ni le-a descris fericitul Augustin; Jovinian, 
după cât putem presupune, sa purtat ast-fel, în cât sa in- 

trodus în mânăstire şi nici un monah n'a putul să scape de 

«cursele lui. Sarmatianus și Barbatianus, atraşi de plăcerile 

unei vieți destrăbălate, care se dicea că este întunecată de 

Evangelie, au fugit din mânăstire ca să se dea în braţele na- 
turii şi să alunge de la ci jugul ori-cărei discipline. Nu după 

multe qile, aceia au voit să fie din nou numărați printre mo- 
nahi, dar pentru că provocaseră aşa scandal, . Ambrosiu n'a 

voit să-i reprimescă, până când nu vor proba că au făcut pe- 

nitență. Seriositatea episcopului a fost aprobută de cele ce au 
urmat, căci ei fără să se întârcă la forma unei vieţi mai bune, 

au început să predice nebuniile, pe cari le înveţaseră de la 
Jovinian. Ambrosiu s'a întristat î6rte şi s'a opus prin scrisori 
și prin cuvântări, ca să nu coprindă pestilența pe popor; şi 

când acești doui nenorociți sau dus la Verceleni, episcopul 
Mediolanuiui a seris o lungă epistolă către acei credincioși, 

de curând lipsiţi de episcop, ca să le arate pericolul şi să în_ 

grijescă a da pe îaţă tuturor pe acești noui partisani ai lui 

Epicur. „Au eșit afară, dice învățătorul, apoi voind să se în- 

i6rcă, nau mai fost primiţi, căci augisem lucrurile, de cari 

trebuia să mă feresc, îi însciinţasem, nimic nu le făcusem. Ei 

înturiindu-se, au început să semene alt-fel de învățături, prin 

cari Sau făcut nenorociţi propagatori ai tuturor viţiilor. Au 

perdut ast-fel ceea ce au postit, au perdut ce s'au stăpânit 
cât-va timpi)“. 

1) Ep. LXIII, ad Vercell. Eccles, t. IV, p 273—274 n o.
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7) Arderea sinagogii castrului Calhinichus ŞI a 
emplulal Valentintantlor. 

O probă mai strălucită de modul cum se purta Am- 
brosiu faţă de eretici, găsim următorea: după ce Maxim a îost. 
învins, Teodosiu venise la Mediolun, de unde atunci lipsea 
episcopul. In timpul acesta i s'a spus împăratului de câtre 
tovarășul s&i din spre partea r&săritului, că s'a pus foc sina-. 
gogii castrului Callinichus și acesta s'a făcut după îndemnul 
episcopului 1). | 

In acelaș oraş, monahii, — oprindu-li-se de către Valen- 
tinian drumul, pe unde mergeau cântând psalmi, după usul, 
vechii, spre a sărbători martirul Macabeilor, — sau revoltat 
de acea purtare necoreciă și au dat ioc templului Valentinia-. 
nilor, construit cu mare pomţă înu”un 6re-care sat. 

Teodosiu, aflând despre acesta, a poruncit, ca episcopul. 
însuși să construiască sinugoga și să se pedepsâscă monahii, 
cari au dat îoe templului Valentinianilor, Negreşit, nici epis- 
copul, nici monachii nu se pnurlaseră corect și prudent; totuși. 
Ambrosin, înțelegând că va îi cea mai mare _injurie îndepli- 
nirea ordinului imperial, a scris lui “Teodosiu, ca să nu se 
indeplinescă acea poruncă şi a început epistola sa cu aceste 
vorbe precaute: „Nu este imperial a interdice libertatea de a 
vorbi, nici sacerdotal u nu spune ceea ce cugeţi, Căci nimic: 
nu este așa de popular și așa iubit de Voi, împărații, de cât 
a iubi libertatea, chiar la aceia cari sunt sub Voi prin ser- 
viciul militar. Dar este deosebire între împărații buni și răi, 
că cei buni iubesc libertatea şi cei răi sclavia. Și nimic nu este 
așa periculos înaintea lui, Dumnegeii pentru un preot Și aşa 
rușinos în jaţa Omenilor, de cât, de a nu spune, fără temere,, 
ceea. ce cugetă 2). | | 

Ac6stă epistolă scrisă într'un ast-fel de moment, se dis- 
tinge prin prudenţă și respiră suflet episcopal. Mai departe în. 

  

1) Hermant, Vie de S. Ambr., liv. V, ch. XIII, p. 343- 
idem, ch. XIV, p. 347. — Baunard, Histoire de S. Ambr, liv. VI, 

ch, Il, p. 403 et 404. 

*) Ep. XL, ad Theodosium, t, IV, p. 326. n. 2,
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aceeași epistolă, explică rigurositatea sentinţei în “deajuns: 
„Dacă localul sinagogii Iudeilor se va face din ruinile bisericii, 
atunci și moștenirea, — pe care ati câștigat-o creștinii prin : 
mijlocirea lui Christos,—se va preface în daruri ale periidilor, 
Citim, că în anticitate templele idolilor s'au construit din pră- 
dile Cimbrilor și din spoliile celor-l-alţi vrăjmaşi. Iudeii vor 
pune în irontespiciul sinagogii lor aceste cuvinte: Templul ne- 
legiuirei s'a făcut din prădile creștinilor 1)“. 

A arătat apoi că creştinii au suferit adesea același lucru 
din partea Judeilor, fără să fie pedepsiţi sau r&sbunaţi : „Și 
negreșit, dacă ași lucra 'după dreptul “ginţilor, aşi dice : câte 
biserici au aprins Judeii în“ timpul lui Julian! Două la Damasc, 
dintre care una -sa reparat, dar cu cheltuelile bisericei, nu ale 
sinagogei, iar cea-l-altă zace în ruine. S'au dat foc bisericelor 
din Gaza, Ascalon, Beryt.... biserica n'a lost răsplătită; fi-va . 
răsbunată sinagoga ?2)%. 

Impăratul ţinea î6rte mult la o disciplină severă, de acea 
continuă Ambrosiu: „Ce lolosesce mai mult, frumuseţea dis- 
ciplinei sau causa religiunei ? Censura trebue să cedeze con- 
vingerii - interne“. Apoi continuă: „Vei da Judeilor acest 
triumi asupra bisericei lui Dumnegeu ? Acest trofeu de la po- 
potul lui Christos? Acestă bucurie perfidilor 2 Acâstă ondre 
sinagogii, acestă plângere bisericei? Iudeii vor povesti acâstă 
isbândă în qilele lor de sărbătâre 13), 

Invâcă alt motiv pentru ce nu ar trebui să se exe- 
cute hotărirea: „Să observe Clemenţa "Ta, câţi vrăjmași are 
biserica, câţi ispititori, cari, dacă s'a deschis o rană mică, 
înfig acul 4)“, 

Inchee scrisrea cu aceste. cuvinte: „Eu am făcut neapă- 
rat ceea ce s'a putut mai cinstit; pe mine mă poţi asculta mai 
mult în palat, dacă nu e nevoe să mă asculţi în biserică 5)4, 

Acesta a trebuit s'o facă, căci împăratul n'a lăsat iute 
în pace pe episcop, de aceea, când Teodosiu venise la bise- 
rică, Ambrosiu, reîntors la Mediolan, a ținut o cuvântare 
a 

1) dem, p. 327, n. 6. 
) Idem, p. 328, n. 19. 
3) Idem, p. 320, n. 2>. ? 
1) ldem, p. 330. n. 25, 

5, ldem, p. 331, n. 33- 

Il
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despre cuvântul lui Ieremia, care dice: „a-ţi baston de nuc“ 1),; 

prin' care slătuesce pe împărat ca cu cât va îi mai mare, cu 

atât să respecte mai mult pe creatorul su. 

Cele ce -urmâză le audim chiar de la Ambrosiu poves- 

tindu-le soră-să&i: „Când m'am coborât din amvon, mi-a dis: 

Ai vorbit despre mine“. l-am r&spuns: „Am (ratat ceea ce' 

privesce folosul tău“. Atunci mi-a dis: „Intradevăr hotărâsem 

cam aspru ca sinagoga să fie raparată de episcop, dar sa. 

corijat ambiția. Monahii fac multe crime. Atunci Tymasius, 

şeiul călăreţilor şi al pedeștrilor, a început să se arate cam 

aspru contra monahilor“. I-am răspuns: „Eu vorbesc cu îm-: 

păratul cum se cade, fiind-că ştiu că are îrică de Dumnedeu; 

cu tine, care vorbesci aşa de aspru, trebue să mă port alt-lel“. . 

Apoi după ce stau puţin, mă adresez împăratului: „Asigu- 

ră-mă, oleră-mi din parte-ţi îndreptarea, scapă sufletul meu“. ; 

Deși asculta şi-mi aproba, totuși nu-mi promitea pe faţă și 

eu stam în piciâre înainte-i; în fine, a qis că are să îndrep- 

teze .senlinţa. Indată am început să spun să înceteze cu ori-ce 

cercetare, ca nu cum-va, cu ocasiunea cercetării, vre-un 

membru să înspăimânte pe creştini cu vre-o injurie. Mi-a 

promis că va face așa. li die: Comptez pe sinceritatea ta; şi . 

i-am repetat: Comptez pe sinceritatea ta. Compteză, a dis, pe 

sinceritatea mea. Și ast-lel s'a apropiat de altar; alt-iel nu . 

se apropia, dacă nu mi-ar fi promis pe deplin 2)“. 

Il vedem pe Ambrosiu luptând contra ereticilor cu atâta 

moderaţiune şi prudenţă, în cât tot-d'auna a păstrat pacea, 

dreptatea şi adevărul, căci dicea: „Să lucrăm moralicesce; . 

să-i stătuim ceea ce le folosesce, căci nu voim să-i învingem, , 

ci să-i convingem. Adese-ori umanitatea a învins pe cei, pe 

cari nică virtutea n'a putut să-i învingă 3)“. 

Np putuse să nu propage umanitatea, când vedea pe. 

unii eretici de bună credinţă şi cu inima sinceră, încurcaţi 

în greşeli, și le mărturisea: „După cum Judeul, unul ţine la | 

literă, altul la înţeles, tot așa şi. Samariteanul: unul pe. îaţă, 

altul pe ascuns 4)“. 

:) Ep. XLI ad Sororem, îd. p. 331, n. 2. 

2) ]dem, p. 336, n. 27 şi 28. . 

5) De fide, lib. II, t. III, cap. XI, p, 371. | 

+) Comment. în S. Lucam, lib. VII, t. UI, p. 53, n, A
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Capitolul WII, 

Lupta S-tului Ambrosiu cu păgânii. 

7) Amădrostu urând vițiile Păgânilor,. îl 1ubesce 
ca Omenă. 

Mulţi au scris despre îalșa religiune a Deilor: unii fă- 
cond istoria ei, alţii discutând despre mortea ei; noi trebue 
să cercetăm pe scurt cum și câta dus spre ruină Ambrosiu, 
în viaţa sa publică, divinităţile antice. EI negreșit, copil crescut 
de părinţi creștini, luminat cu lumina credinţei, n'a lost amăgit 
nici-odată de intunerecul idolatriei; tinăr forte distins prin 
înţelepciunea. şi sciința sa,.a despreţuit.. religiunea, ai cărei 
Dei erau puţin preţuiţi de cei mai zeloşi adoratori ai lor. 

Dar făcându-se episcop, sa pus cu tot: dinadinsul, ca 
divinităţile falșe să fie. trimese în exil și să părăs6scă imperiul 
și alacerile publice; puternic prin virtuți, merit, . autoritate, 
Ambrosiu a scris, a cerut, a decretat multe, care negreşit au 
preocupat .minţile împăraţilor şi i-a silit să lucreze .ast-fel,. în 
cât să -pară că se preocupă mai ales, spre a înlătura erorile 
și a întări adevărul, . 

“Graţian, instruit de Ambrosiu, s'a lepădat de tâte prac- 
ticele păgâne, a retusat numele şi haina de pontifice suprem, 
dicând celor ce i se presentau, că acestea nu sunt permise: 
unui creștin 1). . 

“In cărţile sale „De: fide“, Ambrosiu felicită pe împărat 
pentru acea generositate, pe care n'o arătaseră nici Constantin, 
nici Valentinian ], cari: nu voiseră să lepede onorurile şi pu- 
terea pontificatului suprem. 

Ar îi o crimă, daca cine-va ar crede, că Ambrosiu, care 
sa luptat contra divinităților ialşe, a putut să: dică cuvintele - 
lui Thrasea.:. „Cine: urăsce viţiile; urăsce pe 6meni“. Episcopul 
Mediolanului îmbrăţișa pe păgâni şi pe creștini cu o egală iu- 
bire, cu lanţurile unei singure dragoste, însușindu-şi cuvintele 
lui Augustin, pe care și-l formase discipul: „Să iubim pe 6meni, 
să stârpim erorile“. Sa 

  

1) Hermant, Vie de S. Ambr, liv, JI, ch. VI, p. 79.
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Sa întîmplat, ca un adorator al Deilor, îndeplinindu-şi 
" îuncţiunea între magistrați, să vorbâscă de rău pe împărat și 
pentru acâsta lusese condamnat la mârte 3). 

Aflând acesta, Ambrosiu s'a dus la palat să câră ertarea. 
unui așa nenorocit, care-şi spăla cu pedâpsă cam aspră. ne- 
cumpătarea vorbelor. Cei ce sciau autoritatea lui Ambrosiu 
în iaţa împăratului şi cereau. mârtea condamnatului, pregătind: 
o vânăt6re, la care avea să ia parte şi impăratul, nu voiaă. 
să lase pe episcop să se ducă la Graţian, ca să nu supere pe 
cel ce toţi il sciau, căii place î6rte mult vânătârea. Nemișcat: 
de aceștia, Ambrosiu s'a dus în pădure, a căutat pe împărat 
şi rugându-l cu stăruinţă, a obţinut ertarea celui acusat. 

2) Scoterea altarului Wictoriel din Senat. 

Ambrosiu a causat încă o rană î6rte mare păgânilor când: 

după siatul său, Graţian a sancţionat acel decret, prin care- 

ordona ca altarul Victoriei să îie ridicat și scos afară din Se- 
nat, de unde deja se dăduse afară, însă Julian îl pusese la loc. 

Afară de acesta, s'a ridicat privilegiile . vestalelor, avantagiile 

sacrificatorilor şi banii destinaţi pentru cheltuelile sacrificiilor 2. 

Nimic n'au lăsat neincercat păgânii ca să se revâce acel de- 

cret, şi de acea prim Symac, bărbatul cel mai nobil și ora- 

torul cel mai eloquent, au oierit impăratului o cărticică. „Dar 

când încercau să câră acsta, spune Ambrosiu, mi-a trimes. 

episcopul Damas, o cărticică, pe care i-au dat-o.senatorii ereş-. 
tini, în numer f6rte 'mare, în care arătau, că ci mau cerut 
aşa ceva, că ei nu se unesc cu cererile de acest fel ale gin- 
ţilor, că nu se unesc în fine cu ei; plângându-se în public: 

şi parlicular, că ei nu vor mai veni la curie, dacă sar decide: 

așa ceva. Eu am trimis acestă carte lui Graţian. din care sa 

constatat că Senatul nu .autorisuse pe acei delegaţi, să stă- 
ruscă pentru menţinerea acelei statui 3)%. Ast-fel, ușor a reu- 

şit Ambrosiu să facă pe împărat să nu cit6scă cartea lui. 

Symac și decretul să-și menţină puterea neatinsă. 

1) Hermant, Vie de S. Ambr,, liv. III, chr, 1V,:p. 146—148 
2) Idem, Liv, III, chr, VII, p. 155. 

3) Ep. XVII,-ad Valent. t. IV, p, 250, n..10.
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3) Legi contra apostaţilor. 

Ast-iel valorau înaintea lui Graţian sfaturile lui Am- 
brosiu,-care se bucura de mare autoritate și lavâre chiar la 
“Teodosiu, pe care-l şi îndemna să slăbâscă religiunea păgânilor 
din ce în ce mai mult; adoratorii Dailor să se corigă şi idolii 
să se slărâme. In anul 381 împăratul a decretat: „Celor ce 
din creștini s'au făcut păgâni să li se ia dreptul și puterea de 
a testa. Ori-ce testament al unui mort, dacă ese, să se anu- 
leze, schimbându-și situaţiunea 1)“ In anul 383 a dat o lege 
mai severă: „Creștinilor şi credincioșilor, cari au trecut la 
riturile păgâne, le interdicem t6lă posibilitate de a face tes- 
tament pe numele vre-unei persâne; adică să fie lipsiţi de 
dreptul roman. 

, 
Acelor însă, cari ca creștini şi catecumeni, din neglijenţă 

numai cătră religiunea adevărată, au trecut la templele și alta- 
rele păgâne, dacă vor avea fii sau iraţi să li se intergică 

„dreptul de a testa atât succesiunea lor proprie, cât şi cea le- 
gitimă la ori-care altă persână,. | 

Aceași regulă trebue păzită faţă de pers6nele lor și în 
primirea succesiunilor ; şi afară de moștenirile lor proprii şi 
legitime, care au putut să le vină din bunurile părinţilor sau 
iraţilor adevăraţi, nu-si vor putea revendica drepturile lor de 
moștenire, chiar când cu judecata s'ar proba, că ei, sunt ade- 
veraţii legatari testamentari. Și fără îndoială ar trebui lipsiţi, 
nu numai de ori-ce putere de a face testament, dar chiar de 
a-și insuşi moștenirea câștigată în timpul ponltiticatului 2%, 

Din aceste decrete contra apostaţilor şi multe altele con- 
tra păgânilor și din trimiterea lui Cynegiu în Egipt, ca să 
închidă templele, să desființeze sacrificiile și să restârne divi- 
nilăţile falșe 3), se constată .că Teodosiu s'a oferit Ini Ambrosiu 
“ca ajutor și executor, deşi cam aspru, ca împreună să pâtă 
termina de-odată ruina idolatriei în imperiul roman. 

Teodosiu dăduse acele decrete absolute, după cum 

  

1) Cod. Theoă,, lib, XVI, tit, VII, |. 
2) Idem lib. XVI, tit, VII, 2, NE 
3) Hermaat, Vie de S, Ambr,, liv. II, ch. XIX, p. 202—203.
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obicinuiau împărații, conducând și dispunend tâte după voința 
lor. Nu trebue să ne mirăm, dacă Ambrosiu, apărătorul mo- 
deraţiunei și blândeţei, nu s'a revoltat contra acestor decrete 
cam aspre, îndreptate numai contra apostaţilor. E constatat, 
că aceste legi s'au compus mai mult pentru a îngrozi, de cât. 
pentru a pedepsi și silui pe partisanii Jeilor falși; căci nu 
găsim în cărţile istoricilor -nici unul, care să îi fost pus la 
Suplicii din causa religiunei. 

4 Symac încârcă a restaura altarul Victoriei şi 
ceremoniile păgâne. 

La anul 384 Symac era prefect al: orașului 1), Obser- 
vând lucrurile coniuse, pe Valentinian copil şi pe mamă-sa 
Justina îricâsă, din noi Sa hotărât să câră restituirea reli 
giunilor profane, a altarului Victoriei şi a privilegiilor. De aceea 
i-a presentat împăratului o cărlicică “împodobită şi lustruită 
cu îi6te armele elocinţii 2). Symac se încercase să împli-- 
n6scă planul săi pe ascuns, dar n'a pulut face nimic fără să 
vie la cunoscinţa lui Ambrosiu, Deci încredinţat de intențiunea 
lui Symac, Ambrosiu a dat lui Valentinian o însemnată și 
alesă epistolă, ca antidot contra veninului primit. „Când tu 
împărate, prea creştin, qice Ambrosiu, te închini adevăratului 
Dumnedeii, când eşti așa zelos, devotat și pios pentru acâstă 
credință, mă mir cum unii nădăjduese, ca tu să restaurezi 
prin ' porunca ta altarele Deilor neamurilor şi să dai bani pen- 
tru facerea sacrificiilor proiane ; căci vei avea aerul, că dai 
de la tine mai mult, de cât că le redai din al lor, ceea ce 
sa trecut de mult deja pe sema fiscului şi a vistieriei 3)%, 

Apoi arată că pe drept s'au desființat de Graţian privi-- 
legiile păgânilor şi s'au, interdis prin decretele date. „Te rog, 

:să nu răstorni cele statornicite cu sinceritate şi să nesoco- 
tesci ordinele Îrăţesci +), 

Când hotărăsci asupra unei cestiuni așa de seri6să, 

  

1) Ep. XVIII ad Valent,, t. 1V, p. 254. . 
2) Relatio Symmachi, S. Amb, opera, t. IV, p. 252, 
3) Ep. XVII, ad Valent,, t, IV, n. 3, p- 249. 
*) Ep. XVII, ad Valent., îd., p. 250 n. s.
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“şi când vorbesci despre religiune „gândesce-te la Dumnedeă“, 

dice Ambrosiu, iar puţin după aceea adaogă: „Gândes- 

ce-te la împăratul “Teodosiu, părintele pietăţii tale, pe care 
te-al obicinuit să-l consulţi asupra mai tuturor causelor în- 

semnate. Nimic nu e mai mare de cât religiunea, nimic mai 

„sublim de cât credinţa. Dacă ar fi o pricină civilă, i sar acorda 
"fie-cărei părţi dreptul de a rtspunde; este pricina religi6să în 

joc, nu ei, episcopul. Să mi se dea „copie după relaţiunea 

trimisă, ca să răspund mai convingător; și ast-lel consultat 

despre t6ie, mă voi învrednici a răspunde cu supunere Cle- 
menţei 'Tale. Negreșit, dacă se hotărăsce alt-ceva, noi, episcopii, 

nu putem suferi cu suflet liniştit; vei putea veni în biserică, 
dar acolo nu vei găsi pe preot, sai vei găsi unul, care ţi se 

opune 1)“. 

Termină în sfârșit epistola, cu acestă forte îină şi înţe- 
pătâre admoniţiune: „Ce vei răspunde preotului care-ţi va 

“dice: biserica nu cere daruri de la tine, fiind că ai împodobit 

cu daruri templele nemurilor; altarul lui Christos respinge 

darurile Tale, fiind că ai făcut altarul cu imagini! Ce vei r&s- 
punde îratelui t&i ? Nu-ţi va dice: n'am credut că sunt învins 
fiind-că te am lăsat pe tine împărat; nu m'am plâns că mor, 

iiind-că te aveam pe tine moscenitor; nu m'am tânguit că mă 

retrag din imperiă, fiind-că poruncile mele, mai ales despre 
religiunea divină, credeam că vor râmâne în tot-d'auna. Tu însă 

ai abrogat decretele, ceea ce n'a îăcut până acum nici cel ce 

a ridicat armele contra mea. Acum primesc o săgâtă mai 

grea, fiind-că iratele meii îmi condamnă hotăririle mele. Sunt 

amenințat în ceea ce am făcut ei mai bun, căci acea e 
mârtea corpului, acâsta a virluței2). 

Ce vei răspunde chiar. tatălui tău, care te va privi: cu 

mai mare durere, dicându-ţi: „Forte rău m'ai judecat, îiule, 
dacă ai credut că eu am sprijinit neamurile: nimeni nu mi-a 
spus că este altar în acea curie romană. Nici o dată n'am 
credut mai mare nelegiuire ca acea, ca, în obștâsca adunare 
de creştini să sacrifice neamurile, adică păgânii să insulte pe 

  

1) Ep. XVII, ad Valent,, îd. p. 254, n. 12 şi 13. 

2) Idem, p. 251,n 17.
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creștini în faţă, și creştinii să lie coustrânși a asista la sacri- 
licii fără voia lor 1)“, 

Ambrosiu a împedecat pe păgâni de a submina etatea, 
iragedă a impăratului și nimeni n'a putui să-l încurce în la- 
țurile superstiţiunei. „Trimisese Roma, dice Ambrosiu, spre 
lauda împăratului, delegaţi, ca să-și câștige drepturile templelor, 
privilegiile profane ale sacerdoţiilor, respectarea ceremoniilor 
lor, şi, cea ce este și mai grav, se sprijineaă pentru acesta 
pe numele senatului. Și pe când toţi cei ce erai în Consisto- 
rii, creştini şi păgâni, diceati că trebue să li se redea, singur 
ca şi Daniel, inspirându-se de la Dumnedeii, apără pe creștini 
contra perlidiei şi se opune păgânilor,.dicând: „Cea ce piosul 
mei irate a răpit, cum credeţi că cu trebue să dau indărăt? 
Fiind-că în acâsta se laudă și religia și îratele meu, de care 
n'ași 'voi să fi întrecut în pietate 2)2, 

Aceste cuvinte ale lui Valentinian. semănaă cu ale lui 
Ambrosiu, care atât de mult se îngrija, să nu se cutunde im- 
păratul din nou în intunecâsele erori ale idolatriei. Dar Am- 
brosiu a credut că nu-i de ajuns pentru el faptul că Valenti- 
nian a lăudat adevărata credinţă; de aceea, îndată ce a primit 
de la împărat propunerea lui Symac, aşa de amănunţit 
şi așa de tare a analisat şi combătut fie-care capitol din ea, 
în cât i-a impus lui Symac tăcere 3). Se mai dă încă un 
exemplu: Symac impula creștinilor î6metea publică +), din 
causă că li s'a răpit Vestalelor și preoților idolii lor, privile- 
giile lor. Ambrosiu a demonstrat însă, că acele argumente 
sunt slabe și că lipsa de grâi n'a fost universală, „cele mai 
multe provincii aă avut grâu în abondenţă şi mai ales în anul 
următor secerișul a fost mai productiv 5)“. „Cărţile mele s'au 
cetit in Consistoriii, dice însuși episcopul, erau de faţă Bauton, 
magistrul militar superior şi Rumorid, care avea aceiaşi dem- 
nitate, servind cultului naţiunilor păgâne, din primii ani ai 
copilăriei. Atunci Valentinian a ascultat la timp” sfatul mei 

  

1) Idem, p. 251, n. 27. 

*) De obitu Valent, Consolatio, t. IV, p. 180, n. 19. 
3) Ep. XVIII, ad Valeat, id, p. 255 etc, 
%) Relat. Symmachi, id., p, 252. 
5) Ep. XVIII, ad Valeant, id, p. 253, n. 23,
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și ma făcut de cât ceea ce cerea raţiunea credinţii n6stre. 
Am câștigat şi pe tovarășul su 2)4, 

Symac nu sa dat învins, căci după mârtea lui Maxim, 
pe câud lelicita pe 'Teodosiu pentru victorie, a * indrăsnit să 
ceră restauraţiunea Victoriei. Teodosiu nu decise nimie asupra 
acestei cereri, dar, spre a-și chivernisi o bună primire la Roma 
şi un razim pentru fiul său Onoriu, dete 6re-car6 speranţă 
deputaţiunei de senatori în fruntea cărora se afla Symac, 

“Aflând Ambrosiu de acâstă deputaţiune, se presintă la 
palat și nu stete la îndoială d'a vorbi în faţa împăratului, — 
aşa după cum se exprimă?) — că nu tot senatul, ci o mică 
parte, a cerut  restauraţiunea Victoriei. Teodosiu voi să aş- 
tepte, înainte de a se hotări. „Atunci, spune episcopul, mă 
retrăsci și câte-va dile n'am voit să-l văd. EL însă nu s'a su- 
părat, căci şiia, că nu fac accsta pentru interesul meu per-. 
sonal. Numai binele. sufletului stu și al meu mă lăcea să, vor- 
besc în faţa lui, fără să mă sfiese a, 

Politica lui Ambrosiu termină prin a câștiga pe împărat. 
în partea sa; și când, după câte-va dile, plecă din Mediolan 
la Roma, spiritul lui Ambrosiu îl urmări şi-i inspiră actele sale. 

5) Îrgile dale contra păgânilor de Toodostu, după 
îndemnul lui Ambrosiu. 

Tot-dauna Teodosiu a purtat cu ardâre contra păgâ- 
nilor resbele declarate de Ambrosiu şi a dat hotărâri contra 
lor din care cea d'intâi privesce oprirea, sacriliciilor, „Nimeni 
să nu se prolaneze prin sacrificii, nimeni să nu îae vic- 
tima nevinovată, nimeni să nu intre în temple şi să adâre 
chipuri făcute de mâna omenâscă, ca să nu se îÎacă vi- 
novat contra legilor divine și umane. Judecătorii aseme- 
nea să observe acestă lege, că dacă cine-va, dedat ritului 
prolan, a intrat întrun templu Gre-care, sau pe drum, sau în 
oraș, spre a se inchina, pentru întâia ră să fie amendat cu 
cinci-spre-dece pundi de aur; iuncţionarii să plătescă o sumă 
A | 

1) Ep VII, ad Eugeniun, t IV, p. 365, n. 3. 
2) Baunard, hist, de S, Amb,, live IV, ch. H, p. 415, nota 1. (Epist. 

LVII, n 4, 

3) dem, p. 46. (Ep. LVII, n, q,t, IV).
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proporțională cu salariul, dacă nu sau opus judecătorului şi 

s'au întors îndată prin declaraţiune publică; consularii de aseme-- 

nea câte şese salarii ale lor; corectorii și președinții cât patru, 

„aparitiones“ să-și plătescă după aceeași măsură amenda lor 1)“. 

A doua lege opresce pe lângă sacrificii și intrarea în 

temple : „Nimeni n'are voe a sacrifica, nimeni să nu înconj6re: 

templele, nimeni să nu-și facă altare; 'să scie că sunt închise: 

intrările protane după legea nostră; de aceea dacă cine-va 

sacrifică ce-va Jeilor, contra poruncii nâstre, să scie că nu 

va îi ertat nici de cum 2)“. |, 
In a treia lege se opresce ori-ce cult păgân: „Nimeni, 

cu desăvârşire, din ori-ce n6m, considerat în rândul Ginenilor, 

al demnităţilor, sau la putere, sau învestit eu vre-o ondre, sau 

puternic prin felul nascerei, sau umi! de neam, condiţiune sau 

avere, în nici un loc, în nici un oraş, să nu sacrilice vre-o- 

victimă idolilor lipsiţi de simţuri, sau să onoreze pe Peul 

casei cu îoc, pe eul protector cu vin, pe Penaţi prin lumină, 

să le aprindă îăclii, să le pună tămâe, sau să le atârne 

ghirlande de îlori 2)“. 

După mortea lui Valentinian al II-lea, păgânii ati venit 

din nou la Eugeniu şi „după cererea lui Flavian, atunci pre- 

iect, şi a tovarăşului stu, Arbogaste, Eugeniu uitând credinţa 

sa, le-a acordat altarul Victoriei și cheltuelile ceremoniilor, 

cea ce Valentinian, nu le-a acordat când ei au cerut)“. 

Dar de o 'dată Eugeniu şi-a pierdut puterea și Teodosiu,. 

după ce a învins pe inimici, a desfiinţat t6te câte hotârise și 

decretase acel tiran, ca să tavoriseze pe păgâni.” Au încetat 

aprâpe cu desăvârșire sacrificiile, s'au închis templele, au fugit 

preoţii și virginele consacrate Vestei, statuele Peilor sai siă- 

râmat şi chiar portretul lui Joe aşedat în viriurile Alpilor, s'a 

ruinat 5) și triumiul religiunei creştine dacă n'a fost pe deplin,. 

Ambrosiu Pa asigurat pentru viitor. | 

  

1) Cod. 'Theod., lib. XVI, tit. X, X. 
2) Idem, idem, XI, 

3) Ibidem, XII. 

*) S, Paulinus, Vita Ambr, XXL, 

5) Hermaut, Vie de S. Ambr. liv. VIII, p. 507.



CONCLUSIUNE 

Când secolul al patrulea înclina spre . slârşit, Biserica; 
vietori6să, se întindea peste tot pământul, propagând institu- 

ţiunile sale privitâre la credinţă şi moravuri. Intre cei ce au 
contribuit pentru acâstă victorie desăvârşită a Bisericei, un loc 
de mare ondre se cuvine şi s-tului Ambrosiu. 

Expunând în scurt viața s-tului Ambrosiu, am voit să 

arăt, că el a luptat cu f6rte mare curaj și cu mult succes, 

intre episcopi, ca să facă pe împărați a guverna mai uman şi 
să se îngrozâscă de absolutism; să ridice puterea Bisericei, 
să “i contirme drepturile ei, să-i stabilâscă autoritatea în ata- 

cerile publice, în fine, să-i fixeze și să-i hotărască, pe pământ. 

şi în concertul tuturor lucrurilor, un loc, peste ale cărui ho- 
tare nimărui să nu-i fie permis a trece. 

Ca să facă acceptibilă și plăcută poporului autoritatea 

Bisericei, Ambrosiu trebuia să apere pe-cei slabi și apăsaţi şi . 

să jâce rolurile vechi ale tribunilor plebeii, pentru a înirânge 
nedreptatea și violența, a proteja pacea, dreptatea și adevărul 

şi tote drepturile omeniroi. Acâstă datorie, acestă sarcină a 

fost incredințată de Biserică episcopilor ei, dar mai ales epis-. 
copului din Mediolan, a cărui favâre înaintea poporului, a crescut 

la infinit cu drept şi după merit, căci puterea lui nu depindea . 
de la sabie, nu se basa pe numtrul militarilor, ci-și avea ră- 
dăcinile înfipte în minţile și inimile refăcute de religia luj.: 
Christos. | 

Ambrosiu a îost nobil prin nascere, ilustru prin laudă, . 

impodobit cu virtute și versat pentru sciinţă şi prudență.
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În rezumat Ambrosiu : 

|. A apărat drepturile și privilegiile Bisericei ; a alungat 
-superstiţiile vane; a întărit demnitatea episcopilor; a descris 
-curâţenia servitorilor altarului şi sa încercat a-i mărgini la 
datorie. 

II. Faţă de împărați şi-a implinit datoriile cu distincţiune 
-şi a îăcut propuneri demne; căci mai întâi a recumandat 
dreptatea, care ţine unită strâns societatea omenâscă, tot-d'a- 
una a indemnat pe împărați la blândeţe, el însuși a fost mo- 
torul feluritelor legi folositore imperiului şi Bisericei, de a 
căror sortăingrijea de o potrivă; unele decrete vătămăltâre a 
putut să le desființeze, pe unele prea aspre să le înduleescă. 
„Imitaţi, o împărați, qicea, exemplul divin: să fiţi mai serioși 
la îacerea legilor, mai miloşi în executarea supliciilor, seriosi- 
tatea legilor să micșoreze îndrăsnâla neobicnuită, misericordia 

împăraţilor să scotă pe vinovați de la pedepsă 1)“, 

III. Cătră poporul incredinţat lui a urmat acel mod de pur- 
tare pe care el însuși l-a exprimat prin aceste cuvinte : „După 
voinţa lui Dumnedeu saii legătura firii, noi trebue să ne aju- 
tăm unul pe altul, să ne întrecem la împlinirea datoriilor, să 
„punem t6te îo!6sele la mijloc, și, ca să mă servese de cuventul 

scripturei, să ne dăm ajutor unul altuia, sau prin zel, sau prin 

- servicii, sau cu bani, sau cu obiecte, sau în ori ce mod, ca 

să se mărescă puterea asociaţiei între noi. Nimeni să nu iugă 

de la. datorie de îrica vre-unui pericol, ci să îndure de o potrivă 
- şi lericirea și nefericirea 2)%. 

Piosul episcop se arăta așa de blând și bine-voitor, în cât 
tot-d'auna era înconjurat de cete de negustori, ale căror drep- 
turi le apăra, nevoile le ușura, fol6se le aducea; pe soţi, pă- 

rinți, fiii, ajutându-i cu cele mai bune sfaturi, spre a stabili 

"în familie: bunurile păcei, unirei şi bunei înţelegeri și pe văduve 

“învâţându-le un îel de viaţă mai bună, ca să impodobescă 
Biserica, ca nisce mărgăritare vii şi preţi6se. 

IV. Sa luptat contra ereticilor, păstrând aceaşi prudenţă, 
„blândeţe și virtute ; le-a întrânat mânăria, a înlăturat neputinţa, 

„a nimicit delirurile lor şi, înlăturând feluritele curse, a meritat 

  

1) Enarrat in Psalm. XXVII, v, 2, t. IL, p. 105 et 104, n. 19; 

1) De off, ministr,, lib. |, cap XXVIII, t ul, p. 155, n. 133:
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să vadă triumiând, mai ales prin ajutorul său, adevărul în. 

Biserică. 
V. A înlrint ultimele încercări ale păgânilor când căulau 

să restitue pe pământ religia păgână şi cultul principal al di- 
vinităţilor îalșe şi a reface templele Beilor, ritualele şi alta- 
rele; şi tocmai de acea, cea mai mare laudă va avea Am- 

brosiu, fiind-că a dat cea mai mare lovitură religiunei proiune 

şi deităţilor păgâne. 
Aceste lucruri le-a făcut sântul episcop, fiind cu mări- 

nimie de erou, cu abnegaţiune de coniesor, cu caritate de 
sânt, cu „dragostea adevărată, dicea el, care are aripele io- 

cului ardător, care sbâră prin pepturile şi inimele sânţilor și 

arde ori-ce este material și pământesc și care aprobă cea ce 
este sincer şi îmbunătăţesce cea-ce se atinge de focui său. 

Domnul lisus a trimis acest foc pe pământ şi credința a îm- 
prăsciat scântei, pietatea sa aprins, Ar ostea Sa luminat, 

dreptatea a strălucit 1)%. Dre 
Pe care dreptate apărând- orfani dei mai puternici 

amici şi cei mai tari inimici, iei nasa basat pe speranţa 

în ei, şi nici nu Sa temut de ei. “Deşi pe Ambrosiu îl vedem 

în viaţa sa grav şi nefricos în faţa amenințărilor, linguşirii şi 
promisiunilor ; de acea, contimporanii lui, il numea în una- 

nimitate demn de cuvintele: „Ai iubit dreptatea și ai urât 

nedreptatea, de aceea te-a uns Dumnedeă cu untul de lemn 

al bucuriei“. Era demn deci să-i dăm prioritatea între bărbaţii, 
despre cari prea bine sa dis: „Fericiţii sunteţi, pentru că. 

ondrea, gloria-și virtutea lui Dumnăgeu: şi. spiritul lui, s'a odih- 

nit asupra vâstră“, Noi gloriticăm în Ambrosiu pe modelul 
demnităţilor episcopale, protectorul drepturilor umanităţei, pă- 

rintele autorităţii eclesiastice, care înconjurat de o laudă per- 
petuă, strălucesce într'o glorie pură ca și acei apostoli cărora 

din cer, li s-a dat limba din care curge miere, ca să conducă 

popsrele și să întemeeze imperiile. 

ca LA ţ i: 
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POSIŢIUNI 

1) Omul are libertatea morală; 

2) Cuvintele Mântuitorului Christos: 

«Tu escl Petru și pe acestă pe reVoite, zidi Biserica 
mea. și porţile iadului nu o vorivifige:' pe ea», (Mat. 
16, 8), -nu se referă la persâna lut Petru, ci la cre- 

dința în lisus Christos; 
3) Cuvântările profetului Isaia, capit. 1—12, nu sunt 

„așezate în ordine cronologică. 

Se aprobă, 

Decan: C. ERBICEANU 
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