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 Ambrož je izhajal iz visoke meščanskoplemiške rimske 

družine. Rodil se je leta 339 v Trieru, kjer je 

bil njegov oče Avrelij Ambrož vodja pretorijanske prefekture 

za Galijo. Mati je bila zgledna krščanska žena in se je po 

zgodnji moževi smrti s tremi otroki – dvema sinovoma in 

hčerko – vrnila v Rim. Tu je Ambrož dobil najboljšo strokovno 

izobrazbo in uspešno končal retorske in pravne študije. 

Da se je Ambrož odločil za državniško službo, je ustrezalo 

družinskemu izročilu, njegovi izobrazbi in osebnemu 

nagnjenju. 

  

Ambrož je bil državni namestnik severnoitalijanskih pokrajin 

Ligurije in Emilije s sedežem v Milanu. 

Sovražnosti med arijanci in pravovernimi kristjani so nepretrgoma motile javno 

življenje. Obe stranki sta hoteli Ambroža pridobiti zase. Ta pa je svojo službo opravljal 

nepristransko, hotel je biti skrajno pravičen na vse strani in se je z vsemi močmi 

prizadeval, da bi odvrnil vsak oborožen spopad tako v obeh pokrajinah kakor v Milanu 

samem. Zaradi pravičnosti so ga arijanci in katoličani zelo spoštovali. 

Ko pa je proti koncu leta 374 umrl arijansko usmerjeni škof Avksencij, je med volitvami 

njegovega naslednika prišlo do nemirov, ki so ogrožali vsa dosedanja Ambroževa 

prizadevanja za miroljubno sožitje med arijanci in pravovernimi. 

Duhovščina in ljudstvo so se zbrali v cerkvi k volitvam novega škofa, obe strani sta bili 

približno enako močni. Prišlo je do hrupa  in nemirov, ki so grozili, da bo prišlo do 

hudih izbruhov sovražnosti, ko je v škofijsko cerkev stopil namestnik Ambrož z 

oddelkom vojakov in zaukazal tišino. To tišino je nenadoma pretrgal nežen, a jasen 

otroški glas, ki je zaklical: »Ambrož naj bo škof!« 

Na ta otroški glas so postali vsi pozorni in res, sicer na neobičajen način, izvolili 

Ambroža za škofa. 

   

Obe strani sta spoznali, da je izvolitev odličnega, pametnega in nepristranskega 

namestnika, ki doslej še ni opravljal nobene cerkvene službe, najboljša rešitev. Ambrož 

se je te izvolitve branil, zbranim je jasno povedal, da je šele katehumen, da te časti ni 

vreden in da je kot visok državni uradnik brez cesarjevega dovoljenja niti sprejeti ne 

sme. Ko pa je v izvolitev privolil tudi cesar Valentinijan I., ki je bil celo vesel, da je 

njegov visoki uradnik pri ljudstvu tako spoštovan, se je Ambrož uklonil. 

Po kratkih pripravah je bil krščen, in osem dni zatem, 7. decembra leta 374, posvečen v 

škofa. Ambrožu je bilo ob izvolitvi za škofa 35 let. 

Prav nobenega predhodnega znamenja ni, ki bi nakazoval, da bo državnik Ambrož 

postal škof. Kot zvest in nepodkupljiv uradnik  je bil vseskozi pošten in dostojen človek, 

ne da bi kdajkoli kazal kakšno posebno krščansko vnemo. Star je bil že krepko čez 30 

let, a še ni bil krščen. Vendar ga je  Gospod  poiskal, božja Previdnost ga je poslala 

Cerkvi v času njene stiske. 
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 Ko je postal škof, je bila njegovo prvo dejanje, da je svoje veliko premoženje razdelil 

ubogim, ki jim je ostal skrben oče do smrti. Bil je mož molitve in junaške odpovedi, ker 

je le v tem spoznal popolnost, 

  

 Po izvolitvi za škofa se Ambrož ni odrekel svojim delovnim načrtom in je kot škof z vso 

avtoriteto posegal v vse dogodke, ki jih je prinašalo življenje tudi  zunaj Cerkve. 

Predvsem pa je bil Ambrož škof in oče svojih vernikov. Stalno je branil pravice 

zatiranih, bogatinom pa je bil zato tem trši opominjevalec. 

  

Za človekom, škofom, državnikom, bogoslovnim pisateljem in dušnim pastirjem 

Ambrožem se skriva njegova svetniška podoba. Še malo pred smrtjo je govoril svojim 

vernikom:«Živel sem med vami tako, da se mi ni treba sramovati, da bi še dalje živel 

med vami, ne bojim se pa tudi umreti, saj imamo dobrega Gospoda.« 

  

Umrl je l. 397. Pokopan je pod velikim oltarjem njemu posvečene bazilike v Milanu. 

Zapustil je obsežno literarno delo – bogato zbirko bogoslovnih spisov, pridig in 

pisem.  Bil je odličen pridigar, v bogoslužje je vpeljal ljudsko petje, sam je napisal več 

pesmi, preprostih po obliki in jeziku in jih uglasbil.  Posebej so znane njegove tako 

imenovane ambrozijske himne. Večina njegovih pridig in spisov je posvečenih razlagi 

svetega pisma. Z veliko vnemo je pospeševal vsakdanjo molitev, češčenje svetnikov, 

zlasti mučencev. Svoje življenje je končal v odpovedi, v molitvi, v močni veri in 

žrtvovanju. Po svojem dušnopastirskem delovanju je ena najpomembnejših škofovskih 

osebnosti v Cerkvi. 

  

Razloge, zakaj so čebelarji za svojega zaščitnika izbrali ravno sv. Ambroža, pojasnjuje 

dogodek iz njegovih otroških let. Legenda pripoveduje, da se je Ambrožu še kot 

dojenčku, spečemu v zibelki na domačem dvorišču,  na glavo usedel roj čebel. Pestunja, 

ki ga je varovala, je začela kričati in klicati na pomoč. Ambrožev oče, izkušen čebelar, je 

ukazal naj pustijo otroka na miru in tako se je roj čez čas dvignil, ne da bi otroka pičila 

ena sama čebela. Po tem dogodku je oče dal otroku ime Ambrozij.  Ambrozija je  grški 

izraz za  mano, ki naj bi bila hrana za bogove  in  je  dajala večno mladost in 

nesmrtnost. 

Prepoznavni, značilni znaki, ki nam kažejo podobo sv. Ambroža so: panj, knjiga, pero, 

golob. 

  

  

  

Besedilo povzeto iz dela  Leto svetnikov (četrta knjiga) 


