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Abstract

The beginnings of the Christian Church of Scythia Minor organization are
dating from the end of the 3 th century and from the beginning of the 41h century,
from the era of Diocletian's persecutions (284-305). From the same era of the
martyr papers that we have, testify the first hierarchs of the Church of Scythia
Minor. The first bishop testified was Ephraimius who was the priest of the Church
of the province situated between the Danube the Black Sea between an unspecified
date during 201h November 300 and 19 November and most likely 7 March 304.
Ephraimius was followed at the lead of the Church of Scythia Minor by
Evangelicus. Thus he becomes the second hierarch that was priest at the Church of
Scythia Minor. His functioning can be dated from a posterior date of 7 March 304
and until an unknown date, posterior to August same year ( Theodora Mărculeţ).
Keywords: Scythia Minor, Ephraimius, Evangelicus, Diocletian, Christian
Church, the first bishops.

Începuturile organizării Bisericii creştine din Scythia Minor sunt încă puţin
cunoscute. Precarele surse de care dispunem i-au determinat pe specialişti să
plaseze acest moment la sfărşitul secolului al III-lea şi la începutul secolului al IV
lea, în epoca persecuţiilor lui Diocletianus (284-305) 1 Alte aspecte precum
•

* Profesor la Colegiul Tehnic "Mediensis" din Mediaş; doctor în istorie.
1 E. Branişte, Martiri şi sfinţi pe pământul Dobrogei de azi, în voi. De la Dunăre la mare.
Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1 979, p. 34-62 (Martiri şi sfinţi);
1. 1. Rămureanu, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în BOR, XCII, 1 974, 7-8, p. 9751 O I l ; V.H. Baumann, Mărturii ale persecuţiilor religioase din zona Dunării de Jos în
primele secole ale erei creştine, în voi. Izvoarele creştinismului românesc, Constanţa,
2003, p. 99- 1 1 3 (Mărturii ale persecuţiilor religioase); Em. Popescu, Martiri şi sfinţi din
Dobrogea (1), în ST, seria Il, anul XLI, 1 989, 3, p. 39-65 (Martiri şi sfinţi, 1), Em.
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identificarea episcopilor şi a eparhiilor lor, anii de păstorire ai acestora sunt
probleme la fel de obscure şi de controversate. Identificarea primilor episcopi şi a
datării păstoririlor lor rămân de asemenea aspecte încă insuficient clarificate.
Primii episcopi ai Bisericii Scythiei Minor. Principala metropolă politică
şi economică a Scythiei Minor, oraşul Tomis (Constanţa) avea să devină încă din
epoca de început a organizării bisericeşti şi principalul centru religios al provinciei.
Se poate afirma cu certitudine că aici fiinţa încă din debutul secolului al IV -lea o
epiSCOpie.
Conform maj orităţii specialiştilor, opiniei la care am aderat şi noi, dar pe
care astăzi suntem în măsură să o reconsiderăm, primul episcop cunoscut ar fi fost
Evangelicus menţionat în actul martiric al sfinţilor Epictetus şi Astion, misionari
veniţi din Asia Mică, martirizaţi în timpul domniei lui Dioclatianus la Halmyris
(Murighiol, jud. Tulcea, România) în Scythia Minor. În Passio Epicteti et Astionis
se precizează faptul că în momentul martirizării celor doi creştini "în acea
provincie era pe atunci episcop, păzitor al sfintelor lui Dumnezeu Biserici, preafe
ricitul Evangelicus"2•
Multă vreme s-a considerat că, cel puţin, până în a doua jumătate a
secolului al IV -lea, informaţiile referitoare la Episcopia Tomisului şi a întâistă
tătorilor ei ar aparţine mai degrabă unor tradiţii semi-legendare decât realităţii
concrete. Descoperirea în 200 1 a martyrium-ului de la Halmyris, conţinând şi o
inscripţie fragmentară în limba greacă ce a conservat însă numele lui Astion
(ACTION) şi identificarea prin analiză antropologică a osemintelor celor doi
martiri, Epictetus şi Astion, reprezintă o confirmare certă a informaţiilor transmise
de Passio3 • Prin această descoperire, începuturile Episcopiei Tomisului şi arhiereii
săi din această perioadă ies din zona semi-rnitică intrând în istoria reală.
Popescu, Martiri şi sfinţi din Dobrogea (II), în ST, seria II, anul XLI, 1 989, 4, p. 64-77
(Martiri şi sfinţi, Il).
2 Acta Sanctorum Julii. Ex Latinis et Graecis, aliorumque gentium Monumentis, servata
primigenia veterum Scriptorum phrasi, Collecta, Digesta, Commentariisque et
Observationibus illustrata a Conrado Janningo, Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio,
tomus Il. Quo dies quartus, quintus, sextus, septimus, octavur et novus continentur.
Antverpiae: Apud Bemardum Albertum Vander Plassche, MDCCXXI, p. 546 (Acta
Sanctorum Julii, Il); Vieţile Sfinţilor Dobrogeni. Sfinţii Epictet preotul şi Astion monahul,
martiri almirideni din Scythia,
http://www.arhiepiscopiatomisului.ro/i istoric/! vietile sf dobrogeni/7sf epictet astion.
html, lll, 26 (accesat în 1 7 mai 2005; 9 septembrie 20 1 4); Viaţa sfinţilor mucenici şi
doctori fără de arginţi, Epictet preotul şi Astion monahul, martiri ai Halmirysului in
http://www.biserica-romana
Dobrogea,
berlin.de/docs/viata sfintilor mucenuci si doctori fără de arginti.doc, lll, 26 (accesat
în 1 7 mai 2005; 9 septembrie 20 1 4), (Epictet preotul şi Astion monahu[).
3 M. Zahariade, O. Bounegru, Despre inceputurile creştinismu/ui la Dunărea de Jos:
Martyrium-ul de la Halmyris, în voi. Izvoarele creştinismului românesc, Constanţa, 2003,
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Pe baza informaţiilor din Passio, Evangelicus a fost considerat primul
episcop tomitan al cărui nume este menţionat în sursele scrise. Păstorirea lui a fost
datată de unii specialişti în intervalul 290-300, în timp ce alţii optează pentru
începutul secolului al IV -lea, până prin anii 303-3044 .
Informaţiile pe care le deţinem pun însă sub semnul întrebării, atât datarea
propusă pentru păstorirea lui Evangelicus în intervalul 290-300/304, cât şi statutul
de prim episcop cunoscut al Bisericii Scythiei Minor. În consecinţă, aceste aspecte
se cuvine a fi reevaluate.
Ştirile transmise de Passio, coroborate cu cele deţinute privitoare la per
secuţia lui Diocletianus permit o reconsiderare a datării păstoririi lui Evangelicus.
Conform actului martiric, în momentul execuţiei, Epictetus şi Astion erau
împreună de 1 7 ani 5 . Raportat la domnia lui Diocletianus, cuprinsă între 20
noiembrie 284 şi l mai 305, acest an al şaptesprezecelea ar cădea între 20
noiembrie 30 l şi 19 noiembrie 302. Ştim însă din aceeaşi sursă, că întâlnirea dintre
Epictetus şi Astion nu s-a produs chiar de la începutul domniei lui Diocletianus,
când Epictetus practica preoţia undeva în Asia Mică, ci ceva mai târziu, probabil
chiar câţiva ani mai târziu6 . Această constatare conduce la decalarea cu perioada de
timp respectivă şi a momentului martirajului celor doi.
În acest punct al demersului nostru, elucidarea cât mai exactă a problemei
abordate impune luarea în discuţie a perioadei declanşării persecuţiei creştinilor de
către Diocletianus. Aşa cum se ştie, între 24 februarie 303 şi ianuarie/februarie
304, împăratul a emis patru edicte succesive împotriva religiei creştine. Primul
edict din 24 februarie 303 comporta în esenţă interzicerea cultului creştin:
confiscarea cărţilor şi a vaselor sacre, distrugerea bisericilor, interzicerea adu
nărilor. Edictul nu prevedea ucideri, ci cei care nu apostaziau urmau a fi pedepsiţi
în felul următor: cei bogaţi îşi pierdeau drepturile şi privilegiile, iar cei săraci erau
transformaţi în sclavi fără posibilitatea de a se elibera. Al doilea edict, emis în
aprilie 303, ce lovea în clerul bisericesc, ordona arestarea episcopilor, preoţilor,
diaconilor, lectorilor şi exorciştilor şi obligarea lor să apostazieze, cei care refuzau
putând fi ucişi. Al treilea edict, din 27 septembrie 303 , îndreptat tot împotriva
clerului, prevedea eliberarea celor închişi în condiţiile în care acceptau să
săvârşească libaţii şi sacrificii, cei care refuzau urmând a fi ucişi. În sfârşit, cel de1 20- 1 26; N. Miriţoiu. A.D. Soficaru, Studiu antropologie al osemintelor descoperite în
cripta bisericii de la Murighiol (anticul Halmyris), BOR. anul CXXII, 2004, 1 -4, p. 275-29 1 .
4 Em. Popescu, Martiri şi sfinţi, 1, p. 46, 53-54; N . Dănilă, Martyrologium Daco-Romanum,
Bucureşti, 2003, p. 7 1 , notele 1 2- 1 3 ; V. Mărculeţ, New Observations on the Organization
of the Church in Scythia Minor at the end of3'd C. and beginning of 41h C, în Istros, XIV,
2007, p. 347.
5 Acta Sanctorum }ulii, II, p. 546; Epictet preotul şi Astion monahul, III, 26.
6 Acta Sanctorum Julii, II, p. 540-54 1 ; Epictet preotul şi Astion monahul, I, 1 -5 .
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al patrulea edict, dat în februarie 304, îi obliga pe toţi locuitorii imperiului să aducă
jertfe zeilor sub ameninţarea celor mai crâncene torturi, a unei morţi crude sau a
deportării în mine7 .
Coroborând aceste informaţii cu cele transmise de Passio putem conchide
că martirizarea lui Epictetus şi Astion s-a produs, cel mai probabil, după emiterea
celui de-al patrulea edict emis la începutul anului 304. Conform ştirilor transmise
de Passio, martirizarea lui Epictetus şi Astion a avut loc "în a opta zi a lunii iulie,
în timpul tiranului Diocletianus "8 . Pe baza acestor informaţii, considerăm că
acceptarea datei de 8 iulie 304 ca dată a martirizării lui Epictetus şi Astion apare ca
fiind cea mai plauzibilă soluţie 9 . Această constatare ne permite concluzia că
episcopul Evangelicus era în funcţie înainte de această dată. Din aceeaşi sursă
cunoaştem că la patruzeci de zile după martirizare, episcopul "a venit în oraşul
almiridensilor " unde i-a botezat pe părinţii lui Astion împreună cu care, relatează
Passio, a rămas "timp de opt zile, după aceea s-a dus în alt oraş, care era în
.
.,Jo
apropzere .
Constatarea firească ce rezultă din ştirile transmise este aceea că momentul
prezentat de sursă trebuie datat undeva spre sfărşitul lunii august 304. Conchidem
deci că în această lună el îşi exercita funcţia. În concluzie, păstorirea lui
Evangelicus în fruntea Episcopiei Tomisului poate fi datată cu certitudine ante iulie
şi post august 304. Nu este însă exclusă posibilitatea ca ea să fi debutat cu ceva
timp înainte şi să se fi prelungit şi după această dată. O astfel de concluzie este
permisă de faptul că din acest moment nu mai avem nicio informaţie despre el, ca
urmare că nu ştim când şi în ce condiţii şi-a încheiat păstorirea.
În ceea ce priveşte calitatea sa de prim episcop cunoscut al Bisericii din
Scythia Minor, informaţiile pe care le deţinem infirmă însă acest lucru. Din aceeaşi
Passio deducem că în momentul declanşării marii persecuţii anticreştine a lui
Diocletianus, Evangelicus conducea o Biserică locală pe deplin organizată
exercitându-şi jurisdicţia asupra întregii provincii. Organizarea instituţiei la un
asemenea nivel în condiţiile persecuţiei ar fi fost categoric imposibilă. Conchidem
deci că organizarea deplină a Bisericii Scythiei Minor este anterioară acestei
dificile perioade, ea datorându-se altui arhiereu, nu lui Evangelicus.
Cine a fost, deci, episcopul care a organizat Biserica Scythiei Minor? Poate
fi el identificat pe baza informaţiilor pe care le deţinem? Un răspuns afirmativ dat
acestor întrebări ne este permis de conţinutul câtorva surse de care dispunem. Spre
exemplu, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitane înregistrează în dreptul datei
H.-1. Marrou, Biserica în antichitatea târzie (303-604) , Bucureşti, 1 999, p. 2 1 ; N. Chifăr,
Istoria creştinismului, voi. I, Iaşi, 1 999, p. 58-59.
8 Acta Sanctorum Julii, II, p. 55 1 ; Epictet preotul şi Astion monahul, IV, 49.
9 Al. Madgearu, Securitatea provinciei Scythia la începutul secolului al IV-lea. În legătură
cu data pătimirii sfinţilor Epictet şi Astion de la Halmyris, în RIM, 5-6 ( 1 27- 1 28), 201 1 , p. 6.
10
Acta Sanctorum Julii, II, p. 55 1 ; Epictet preotul şi Astion monahul, IV, 47.
7
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de 7 martie informaţia conform careia, " în timpul domniei lui Diocletianus,
Hermon, episcop de Hierosolyma, i-a trimis ca episcopi în Scythia pe Ephraimus,
iar în Chersones pe Basileus "1 1 • O informaţie asemănătoare ne oferă Acta Sanctorum,
conform căreia " în al şaisprezecelea an al domniei lui Diocletianus, întrucât
Hermon, preafericitul episcop al Hierosolymei, trimise episcopi la felurite
neamuri, care să predice, după obiceiul apostolic, cuvântul lui Dumnezeu şi să-I
vestească pe Christos, au fost trimişi de către el în regiunea tauroscitică aceşti
părinţi ai noştri ca purtători ai [cuvântului] lui Dumnezeu: Ephraimus în Scythia,
iar Basileus în Chersones "12•
Raportând informaţiile transmise de această sursă la domnia lui
Diocletianus, al şaisprezecelea an de domnie a împăratului cade în perioada 20
noiembrie 300 şi 19 noiembrie 301 . Conchidem deci pe baza informaţiilor transmise
de Acta Sanctorum că sosirea episcopului Ephraimus în Scythia Minor s-a produs la
o dată cuprinsă în respectivul interval de timp. Cine a fost acest episcop, ce rol a
jucat el şi în ce perioadă în cadrul Bisericii Scythiei Minor, sunt principalele
probleme pe care le ridică persoana sa.
Persoana şi activitatea lui Ephraimus au generat o serioasă controversă în
istoriografie. Faptul se datorează informaţiilor confuze cu privire la locul păstoririi
şi martirizării sale transmise de diversele surse de care dispunem, în primul rând de
martirologii care, în marea lor maj oritate, îl includ pe Ephraimus între episcopii
martiri din Chersones din Crimeea. Astfel, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitane
consemna: " În Chersones, pătimirea sfinţilor Părinţi cei care au fost episcopi,
Basileus, Eugenios, Agathodoros, Capitan, Elpidios, Aitherios şi Ephraimus " 1 3 •
Martyrologium Romanum, care datează pătimirea l a 4 martie înregistrează o
informaţie asemănătoare: " Apud Chersonesum passio sanctorum Episcoporum
Basilii, Eugenii, Agathodori, Elpidii, Aetherii, Capitonis, Ephrem, Nestoris et
Arcadii" 1 4 • Ştiri similare ne oferă şi alte surse precum Acta Sanctorum, care
înregistrează la 7 martie ştirea: " De sanctis Episcopis martyribus Ephraem, Basileo,
Eugenia, Agathodoro, Elpidio, Aethero, Capitone, Chersone in Taurica Chersoneso " 1 5 •
Pe baza informaţiilor prezentate, unii specialişti - Grigore Musceleanu,
Constantin Erbiceanu, Ioan Rămureanu, Nelu Zugravu, Nicolae Dură - contestă
activitatea lui Ephraim în Scythia Minor, susţinând că acesta ar fi păstorit în
FHDRCh, p. 752-753, nr. CXIV/3 .
1 2 Acta Sanctorum Marfii, a loanne Bollando, tomus 1, Antverpiae, MDCLXVIII, p. 642;
FHDRCh, p. 794-797, nr. CXXIV2.
1 3 FHDRCh, p. 752-753, nr. CXIV/3 .
14 Martyrologium Romanum Gregorii XIII. Jussu editum Urbani VIII et Clementis X,
auctoritate recognitum. Editio novissima a Sanctiss dom. Nostro Benedicto XIV Pontifice
Maximo, Venetiis, MDCCXCII, p. 42.
15 FHDRCh, p. 794-795, nr. CXXII.

11
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Biserica din regiunile nord-pontice, din sudul Ucrainei actuale, în Scythia Maior, la
Chersones 1 6
Alţii, precum Vasile Pârvan, Hippolyte Delehaye, Richard
Netzhammer, Ioan Dinu, Radu Vulpe, Gheorghe 1. Moisescu, Ştefan Lupşa,
Alexandru Filipaşcu sau Ion Bamea, fie consideră îndoielnică, fie neagă, direct sau
indirect prin omisiune, însăşi existenţa istorică a episcopului Ephraimus, unii
considerându-1 chiar o figură legendară 1 7 •
La polul opus se situează numeroşi istorici ai Bisericii, precum şi alţi
specialişti care îl consideră pe Ephraimus episcop în Scythia Minor. Între aceştia,
patriarhul Ierusalimului Dositheos II Nottaras ( 1 669- 1 707), Jacques Zeiller, Carol
Auner, Ilie 1. Georgescu, Niculae Şerbănescu, Ş. Nicolae, Ene Branişte, Emilian
Popescu, Mircea Păcurariu, Victor Heinrich Baumann, Nicolae Runcan, Traian
Petrescu, Adrian Rădulescu, Ioanichie Bălan, Ionuţ Holubeanu şi alţii, exprimă
această opinie în termeni mai reţinuţi sau mai categoriei 1 8 •
•

1 6 Gr. Musceleanu, Triumful creştinismului şi dicţionarul salvatorilor creştmataţu,
Bucureşti, 1 874, p. 1 1 6- 1 1 7; C. Erbiceanu, Uljila, viaţa şi doctrina sa, în BOR, XXII,
1 898- 1 899, 3, p. 289-290, XXII, 1 898-1 899, 4, p. 386, 389-390; 1.1. Rămureanu, op.cit. ,
p. 980-982; N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, B ucureşti, 1 997, p.
238 şi nota 92; N.V. Dură, Scythia Minor " (Dobrogea) şi Biserica ei apostolică.
"
Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV), Bucureşti, 2006, p. 1 7,
1 1 0- 1 1 1 , 1 3 8, 260.
1 7 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daca-roman, în ldem, Studii de
istoria culturii antice, edit. N. Zugravu, Bucureşti, 1 992, p. 1 6 1 ; H. Delehaye, Saints de
Thrace et de Mesie, în AnBoll, XXXI, 1 9 1 2, p. 1 6 1 -300; R. Netzhammer, Antichităţi
creştine din Dobrogea, edit. Al. Bamea, Bucureşti, 2005, p. 8 şi nota 6, p. 22; C. Auner,
Dobrogea, în Dictionnaire d 'A rcheologie Chretienne et de Liturgie, tome IV, part 1 ,
editee par F . Cabrol et H . Leclercq, Paris, 1 920, col. 1 239; I . Dinu, În jurul episcopii/ar:
Tomis şi Durostor - Priviri retrospective, în voi. Eparhia Constanţa. I O ani de autonomie
bisericească, Călăraşi, 1 936, p. XVIII-XIX, XXXVI-XXXVII; R. Vulpe, Histoire
ancienne de la Dobroudja, Bucarest, 1 938, p. 289; Gh. I. Moisescu, Şt. Lupşa, Al.
Filipaşcu. Istoria Bisericii Române, voi. 1, Bucureşti, 1 957, p. 80.
1 8 J. Zeiller, Les origines chretiennes dans la provinces danubiennes de / 'Empire Romain,
edizione anastatica, Roma, 1 967, p. 1 7 1 ; I.I. Georgescu, Viaţa creştină În Tomis, în
MMS, 38, 1 962, 1 -2, p. 20; N. Şerbănescu, 1000 de ani de la prima mărturie documentară
despre existenţa Episcopiei Tomisului, în BOR, LXXXVII, 1 969, 9- 1 0, p. 994; N.
Şerbănescu, Pătrunderea şi răspândirea creştinismului În Scythia Minor, în De la Dunăre
la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1 979, p. 29; E. Branişte,
Martiri şi sfinţi, p. 39; E. B ranişte, Sfinţi mărturisitori şi martiri cinstiţi de strămoşii
noştri pe pământul românesc dintre Dunăre şi Mare, În lumina mărturiilor istorice,
epigrafice şi arheologice, în voi. Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos in trecut şi
astăzi, Galaţi, 1 98 1 , p. 1 2 1 ; Em. Popescu, Creştinismul pe teritoriul României până În
secolul al VJJ-lea, În lumina noilor cercetări, http://crestinismulpeteritoriulRomaniei.htm),
p. 5 şi nota 27 (accesat în 1 7 mai 2005); Em. Popescu, Martiri şi sfinţi, I, p. 58; Em.
Popescu, Ierarhia eclesiastică pe teritoriul României. Creşterea şi structura ei până În
34
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Dintre opiniile exprimate de istoricii din această ultimă categorie se
detaşează cea a lui Ionuţ Holubeanu, care îl consideră pe Ephraimus ca fiind un
episcop misionar în Scythia Minor, prin 303-304, contemporan cu Evangelicus1 9 •
Concluzia este însă contestată de istoricul, Nelu Zugravu, care consideră că
"asemenea opinie este greşită din mai multe motive: de la sfârşitul secolului 1,
episcopatul era în relaţie strictă cu un territorium precis delimitat (fines
episcopatus); nu se sfinţea niciodată un episcop pentru a fi trimis într-o misiune de
evanghelizare, ci pentru a organiza nucleele deja existente [. . .]; chiar şi la această
dată timpurie, când încă nu se stabiliseră prin canaane cu valoare universală
principiul stabilităţii şi cel al teritorialităţii, interferenţele jurisdicţionale sunt greu
de admis; trimiterea de către un episcop de Ierusalim a unui misionar tocmai în
provincia de la Dunărea de Jos fără o motivaţie serioasă [. . .] e lipsită de orice
1 · n20
og1ca .
Prezenţa lui Ephraimus în Scythia Minor nu este una lipsită de logică.
Trimiterea lui în Scythia Minor de către episcopul Ierusalimului s-a datorat fără
îndoială necesităţii organizării Bisericii locale în condiţiile în care, foarte probabil,
un ierarh local nu exista. În concluzie, începutul organizării Bisericii Scythiei
Minor a fost rezultatul unei acţiuni externe, în cazul de faţă a celei a Bisericii
Ierusalimului, primul său episcop cunoscut fiind Ephraimus, probabil evreu de
origine2 1 •
În ceea priveşte păstorirea lui Ephraimus în Scythia Minor, ştim din
Martyrologium Hieronymianum că ea s-a încheiat odată cu martirizarea sa prin
decapitare. Când anume s-a întâmplat acest lucru, este dificil de precizat. Credem
-

secolul al VJ/-lea, în BOR, CVIII, 1 990, 1 -2, p. 1 5 1 şi nota 9, p. 1 63; Ş. Nicolae,
Pătrunderea şi dezvoltarea creştinismului în Scythia Minor, în voi. De la Dunăre la
mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1 979, p. 29; M. Păcurariu,
Viaţa creştină şi organizarea bisericească În ţinuturile Tomisului şi Dunării de Jos de la
începuturi până în anul 1864, în voi. Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos în trecut
şi astăzi, Galaţi, 1 9 8 1 , p. 1 4, 1 7; M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 1 ,
Bucureşti, 1 99 1 , p . 87; M. Păcurariu, Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Cluj
Napoca, 2002, p. 36; M. Păcurariu, Sfinţi daca-romani şi români, Iaşi, 2007, p. 33; V.B.
Baumann, op. cit. , p. 303; I . Bălan, Patericul românesc. Cuprinde viaţa şi cuvintele unor
sfinţi şi cuvioşi părinţi ce s-au nevoit în mănăstirile româneşti (secolele III-XX), ediţia a
V-a, 2005, p. 1 7; V. Mărculeţ, op. cit. , p. 347-348; I. Holubeanu, Despre aria misionară a
Sfântului episcop Mucenic Ephraim, în Pontica, XL, 2007, p. 4 1 5-425 .
19 I. Holubeanu, op. cit., p. 4 1 5-425.
20 N. Zugravu, Câteva probleme ale creştinismului din spaţiul românesc în mileniul 1 in
lumina izvoarelor literare, în Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis (Izvoarele
istoriei creştinismului românesc), Iaşi, 2008, p. 78-79.
21
Cf. 1 . Dinu, op. cit. , p. XXXVII.
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că acesta a fost consecinţa a unuia dintre edictele imperiale emise de Diocletianus
între februarie 303 şi februarie 304.
Pe baza informaţiilor pe care le deţinem, considerăm că începutul
păstorirea lui Ephraimus în Scythia Minor se va fi consumat de la o dată cuprinsă
între 20 noiembrie 300 şi 1 9 noiembrie 30 1 . Cel puţin ipotetic, ca dată a
martirizării lui, şi implicit a sfârşitului episcopatului său, ar putea fi avansate, fie 7
martie 303, fie 7 martie 304. Dacă avem în vedere faptul că primul edict
anticreştin, din februarie 303, nu prevedea uciderea acestora, cea mai probabil dată
rămâne 7 martie 304, în urma celui de-al patrulea decret împotriva creştinilor.
Constatarea făcută ne permite să conchidem că indiferent care dintre cele
două date se dovedeşte a fi veridică, Ephraimus ni se relevă drept primul
Întâistătător cunoscut al Bisericii Scythiei Minor. Păstorirea lui s-a întins între o
dată neprecizată, cuprinsă între 20 noiembrie 300 şi 1 9 noiembrie 3 0 1 şi, cel mai
probabil, 7 martie 304.
Foarte probabil, după martirizare, Ephraimius a fost urmat în fruntea
B isericii Scythiei Minor de către episcopul Evangelicus. Acesta devine astfel al
doilea arhiereu care a păstorit Biserica din Scythia Minor. Ca urmare, în acest
punct al demersului nostru, putem afirma cu titlu de ipoteză că păstorirea lui
Evangelicus ar putea fi datată de la o dată posterioară celei de 7 martie 304 şi până
la o dată necunoscută, posterioară lunii august a aceluiaşi an. Aşa cum am precizat
deja, sfârşitul său şi condiţiile încheierii păstoririi sale ne rămân necunoscute.
Consideraţii finale. Începuturile organizării Bisericii Creştine din Scythia
Minor sunt încă puţin cunoscute. Precarele surse de care dispunem i-au determinat
pe specialişti să plaseze acest moment la sfârşitul secolului al III-lea şi la începutul
secolului al IV -lea, în epoca persecuţiilor lui Diocletianus (284-305). Din aceeaşi
epocă, actele martirice de care dispunem atestă cei dintâi întâistătători ai Bisericii
Scythiei Minor.
Primul episcop atestat a fost Ephraimius, care a păstorit Biserica provinciei
dintre Dunăre şi Marea Neagră. Păstorirea lui în Scythia Minor poate fi datată între
o dată neprecizată, cuprinsă între 20 noiembrie 300 şi 1 9 noiembrie 3 0 1 şi, cel mai
probabil, 7 martie 304, când a stărşit martirizat.
Foarte probabil, după martirizare, Ephraimius a fost urmat în fruntea
Bisericii Scythiei Minor episcopul Evangelicus. Acesta devine astfel al doilea
arhiereu care a păstorit Biserica din Scythia Minor. Stărşitul său şi al păstoririi sale
nu-l cunoaştem. Funcţionarea lui ar putea fi datată de la o dată posterioară celei de
7 martie 304 şi până la o dată necunoscută, posterioară lunii august a aceluiaşi an.
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