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CAZUL ORTODOXIEI AMERICANE

Pr. Lect. Dr. Gabriel-Viorel GÂRDAN

Dovezi certe despre manifestarea cre[tinismului ortodox în spa-

]iul american avem abia din secolul al XVIII-lea. Potrivit m\rtu-

riilor documentare, prima Sfânt\ Liturghie a fost celebrat\ la 20 iulie

1741 la bordul vasului „Sfântul Petru” ancorat în Sitka Bay, Alaska, de

c\tre ieromonahul Ilarion Trusov [i preotul Ignatie Kozirevsky1.

Istoria consemneaz\, de asemenea, faptul c\ la 26 iunie 1768 este

fondat\ prima colonie de greci în cel mai vechi ora[ din America,

St. Augustine, Florida2.

Cu toate acestea, abia în 1794 a fost stabilit\ oficial o misiune or-

todox\ pe teritoriul nord american. La 24 septembrie 1794, c\lu-

g\rii de la m\n\stirea Sfântul Valaam, trimi[i de Biserica Ortodox\

Rus\, dup\ 293 de zile de c\l\torie [i 7300 de mile maritime parcurse,

au debarcat pe Insula Kodiak, Alaska [i de atunci Sfânta Liturghie

ortodox\ nu a încetat s\ fie s\vâr[it\ în America de Nord. Ace[ti c\-

lug\ri nu au venit ca refugia]i politic sau ca emigran]i mâna]i de

interese [i preocup\ri economice, afla]i în c\utarea unei vie]i mai

bune3. Ei au fost purt\torii unui mandat misionar foarte clar: pro-

pov\duirea Evangheliei mântuirii printre b\[tina[ii din Alaska. Ace[-

tia au înfruntat soarta tuturor misionarilor adev\ra]i: izolare, lips\ de

întelegere, adversitate [i martiriu, îns\ misiunea lor a pus bazele pre-

zen]ei ortodoxe în Lumea Nou\ [i a imprimat un caracter profund

misionar acestei prezen]e.

1 Archpriest George S. Corey, A Zero Makes a Difference, în Calendarul alma-

nah Solia, 1994, p. 149.
2 Gabriel-Viorel Gârdan, Episcopia Ortodox\ Român\ din America – parte a

ortodoxiei americane, Editura Presa Universitar\ Clujean\, 2007, p. 50.
3 Archpriest John Meyendorff, The Bicentennial: 1794-1994, în Calendarul al-

manah Solia, 1994, p. 147.
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Pân\ în anul 1921, Ortodoxia în America se va transforma din-

tr-o mic\ misiune în Alaska într-o Biseric\ ce înregistreaz\ o cre[tere

rapid\ în America de Nord, responsabil pentru aceast\ evolu]ie fiind

valul emigra]ionist desc\tu[at la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i înce-

putul secolului XX. Acest val emigra]ionist i-a dus peste Ocean pe

ortodoc[i greci, sârbi, români, bulgari, ucrainieni, macedonieni, [.a.

Emigrarea unui num\r însemnat de ortodoc[i din ]\rile Sud [i Est

europene a deschis o alt\ dimensiune pentru prezen]a ortodox\ în

America. Ca emigran]i veni]i peste Ocean în c\utarea unei vie]i mai

bune [i a libert\]ii, ei au adus cu ei [i tezaurul lor spiritual, tezaur în

care credin]a ortodox\ a ocupat locul central. Pentru cultivarea [i p\s-

trarea lui au înfiin]at parohii ortodoxe pe cuprinsul întregului teri-

toriu nord american. Aceste parohii au jucat un rol central în via]a

noilor comunit\]i de emigran]i, atât din punct de vedere religios, cât

[i social [i cultural. Cultivarea în parohii a valorilor culturale na]io-

nale [i a limbilor fiec\rei entit\]i etnice ortodoxe emigrante a oferit

emigran]ilor un sens al continuit\]ii cu trecutul lor [i un sentiment

de apartenen]\ social\ [i religioas\ care i-a ajutat s\-[i p\streze iden-

titatea, iar pe de alt\ parte s\ se integreze, f\r\ riscuri spirituale ma-

jore, în structurile socio-mentale specifice spiritului societ\]ii ame-

ricane. Din punct de vedere ecleziologic, înfiin]area acestor parohii-

jurisdic]ii ortodoxe pe criterii etnice a generat o serie de probleme

care, din p\cate, nu au putut fi dep\[ite pân\ acum.

Cu excep]ia grecilor care [i-au format parohii sub directa obl\-

duire a autorit\]ilor ecleziale din Grecia, parohiile fondate de cre[-

tinii ortodoc[i arabi, sârbi, albanezi s-au al\turat Episcopiei Misio-

nare Ruse[ti, contribuind astfel la constituirea a[a numitei „Biserici

Emigrante”4. 

În anul 1921 au ap\rut pentru prima dat\ jurisdic]ii ecleziale

diferite în aceea[i arie geografic\5, marcându-se astfel începutul

unei noi, complicate [i confuze ere a „Bisericilor etnice” ale cre[ti-

nilor ortodoc[i din America de Nord. John Meyendorff vede în

acest fapt o victorie a na]ionalismului (filetismului) condamnat ca

erezie de Sinodul Constantinopolitan din anul 1872, care postula

organizarea Bisericii numai pe criterii etnice, f\r\ a se ]ine seama de

4 Mark Stokoe & Leonid Kishkovsky, Orthodox Church in North America

1794-1994, Orthodox Christian Publication Center, 1995, p. 45.
5 Handbook of Member Churches Word Council of Churches, edited by Aus Jan

van der Bent, Geneva, 1982, p. 218.
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grani]ele teritoriale6. Acest principiu a triumfat la majoritatea gru-

purilor de emigran]i, f\r\ s\ întâmpine o opozi]ie ferm\ din partea

episcopilor, ci fiind chiar încurajat de Bisericile Mam\.

Dou\ principii canonice7 s-au b\tut cap în cap când s-a pus pro-

blema organiz\rii vie]ii ecleziale a emigran]ilor. Este vorba despre

principiul etnic [i despre principiul jurisdic]ional. 

Principiul etnic prevede c\ episcopii fiec\rui neam s\ se adune

într-o singur\ Biseric\ sub conducerea unui întâist\t\tor, conform

canonului 34 apostolic8. Acest principiu este respectat de Biserica

Ortodox\ Român\, de toate Bisericile slave [i de Bisericile Ortodoxe

Orientale. De aceea diasporele lor ortodoxe din întreaga lume ]in de

Biserica Mam\9.

Principiul jurisdic]ional, pe de alt\ parte, conform canonului 8

al sinodului I ecumenic10, prevede c\ este nefiresc ca în acela[i te-

ritoriu s\ fie dou\ sau mai multe jurisdicii ortodoxe. La acest fapt

s-a ajuns pe teritoriul nord-american prin respectarea principiului

etnic11.

Apari]ia jurisdic]iilor etnice a deschis era contradic]iilor eclesio-

logice în via]a Bisericilor Ortodoxe care împart acela[i teritoriu [i-i

divid pe credincio[i dup\ criterii de na]ionalitate, cultur\ [i limb\.

Energiile „jurisdic]iilor” au fost canalizate pentru p\strarea varia-

telor mo[teniri na]ional-culturale – rus\, greac\, siriano-libanez\,

sârb\, român\, albanez\, bulgar\, ucrainian\ [.a. Treptat, Ortodo-

xia din America a început s\ fie privit\, atât de c\tre Bisericile Ma-

m\, cât [i peste Ocean, ca „diaspora”, sau, ca s\ fim mai exac]i, ca

„diaspore” na]ionale [i ecleziale, unite de crezul comun ortodox,

6 Archpriest John Meyendorff, art. cit., pp. 147-148.
7 Pentru o prezentare a principiilor canonice de organizare ale Biserici Orto-

doxe vezi Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, vol. I, Editura

Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1990,

pp. 191-205.
8 Idem, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note [i comentarii, 1992, p. 26.
9 Pr. lect. univ. dr. Irimie Marga, Principiul jurisdic]ional în Biserica Ortodox\,

în Revista Teologic\, serie nou\, XIV (86), nr. 3, iulie-septembrie 2004, p. 61.
10 Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele…, pp. 56-57.
11 Vezi [i Pr. prof. dr. Liviu Stan, Ortodoxia [i diaspora, în Ortodoxia, XV, nr. 1,

1963 , pp. 3-38; Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Diaspora ortodox\ [i organizarea ei

canonic\, problem\ pe agenda Sfântului [i Marelui Sinod, în Revista Teologic\,

serie nou\, VI (78), nr. 3-6, iulie-decembrie 1996, pp. 218-236.
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îns\ divizate din punct de vedere etnic, cultural, canonic [i admi-

nistrativ12.

Ortodoxia din America a intrat prin înfiin]area jurisdic]iilor et-

nice paralele într-o perioad\ de „hibernare cultural\”13, singura pre-

ocupare major\ pentru fiecare jurisdic]ie ortodox\ fiind s\ devin\,

din punct de vedere institu]ional, suficient\ sie[i, autonom\. A[a se

face c\ fiecare a f\cut mari eforturi pentru a-[i dobândi propriul ie-

rarh, consiliu eparhial, propriile organiza]ii fraternale, tabere de tine-

ret [i, mai ales, propriul seminar teologic [i propria m\n\stire. În-

tr-adev\r, deplina suficien]\ jurisdic]ional\ a devenit m\sura, în]e-

lesul, metoda, planul [i simbolul „succesului” pentru Ortodoxia et-

nic\ din America14. 

Acest lucru îns\ nu a împiedicat producerea de transform\ri so-

ciologice care au f\cut din emigran]ii genera]iei a doua ([i a urm\-

toarelor) „americani cu cratim\”, adic\ greci-americani, ru[i-ame-

ricani, români-americani etc. Ace[tia, la fel ca Bisericile lor etnice,

s-au identificat economic [i patriotic cu America, iar din punct de

vedere spiritual [i cultural au p\strat vechea mo[tenire. Acest pro-

ces a creat provoc\ri pentru Biseric\. M\rturie a acestui fapt st\

introducerea limbii engleze în serviciile liturgice15. Pionier\ în

aceast\ direc]ie a fost Arhiepiscopia Antiohian\, care [i-a dobân-

dit astfel renumele de cea mai „progresist\” jurisdic]ie ortodox\,

iar pe de alt\ parte a devenit jurisdic]ia aleas\ de mul]i americani con-

verti]i la Ortodoxie16. Ast\zi, în multe parohii se s\vâr[esc servicii

religioase numai în limba englez\, un num\r [i mai mare ofer\

servicii bilingve (englez\ [i greac\, englez\ [i român\ etc.), în timp

ce un num\r din ce în ce mai mic de parohii slujesc numai în greac\,

slavon\, român\ sau alt\ limb\17.

12 Archpriest Leonid Kishkovsky, Orthodox in America, Diaspora or Church?,

în Europaica, Bulletin of the Representation of The Russian Orthodox Church to

the European Institutions, nr. 49, 5 octombrie 2004, studiu accesibil în format

electronic pe site-ul www.orthodoxeurope.org 
13 Mark Stokoe & Leonid Kishkovsky, op. cit., p. 75.
14 Ibidem, p. 76.
15 Acest proces a fost precedat de discu]ii aprinse care s-au derulat pe parcursul a

aproape dou\ decenii.
16 Mark Stokoe & Leonid Kishkovsky, op. cit., p. 90.
17 Gabriel-Viorel Gârdan, Ortodoxia în America. Radiografia unei probleme com-

plexe, în Studia Universitatis Babe[-Bolyai, Theologia Orthodoxa, anul L, 2005,

nr. 2, pp. 223.
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Pentru Pr. Alexander Schmemann18 este semnificativ faptul c\, cu

foarte pu]ine excep]ii, schismele [i conflictele care otr\vesc via]a ecle-

zial\ în America [i împiedic\ orice progres nu sunt înr\d\cinate în

situa]ia din America de Nord, ci în dependen]a formal\ fa]\ de

ni[te centre aflate la mii de km de America [i radical înstr\inate de

nevoile reale ale Bisericii în America19. Practic, aceast\ situa]ie este

valabil\ pentru întreaga diaspor\ ortodox\.

În urma dezbaterilor care au avut loc la Chambésy-Geneva,

între 7-13 noiembrie 1993, Comisia preg\titoare a Sfântului [i Ma-

relui Sinod al Ortodoxiei a propus crearea unei situa]ii de tranzi]ie

care va preg\ti terenul pentru o solu]ionare strict canonic\ a pro-

blemei Diasporei Ortodoxe. Comisia, de asemenea, a propus ca

pentru perioada tranzitorie s\ fie create adun\ri episcopale alc\tuite

din to]i episcopii recunoscu]i canonic dintr-o regiune (spre exem-

plu, din Statele Unite). Aceste adun\ri vor fi prezidate de primul din-

tre ierarhii jurisdic]iei Bisericii de Constantinopol, iar în absen]a

acestuia, potrivit ordinii din diptice. Lucrarea [i responsabilitatea

acestor adun\ri episcopale privesc manifestarea unit\]ii Ortodoxiei [i

grija de a dezvolta o activitate comun\ a tuturor ortodoc[ilor din

regiune, pentru reprezentarea în comun a lor fa]\ de întreaga co-

munitate din regiune, pentru cultivarea înv\]\turii teologice [i a

educa]iei biserice[ti20 .

În Statele Unite exista o astfel de adunare episcopal\ propus\ de

documentul de la Chambésy înc\ din anul 1960, numit\ Conferin]a

Permanent\ a Episcopilor Ortodoc[i Canonici din America (SCOBA).

18 Pr. Schmemann [i-a exprimat în repetate rânduri, în caliatea sa de membru

al Departamentului pentru rela]ii externe al OCA, pozi]ia fa]\ de situa]ia delicat\ a

ortodoxiei în America. Dintre cele mai elocvente lu\ri de pozi]ie amintim: Episcopa-

tus Unus Est, în St. Vladimir’s Seminary Quarterly, vol. 4, nr. 4, 1960, pp. 26-29;

Problems of Orthodoxy in America, the canonical problem, în St. Vladimir’s Se-

minary Quarterly, vol. 8, nr. 2, 1964, pp. 67-84; Problems of Orthodoxy in America,

the liturgical problem, în St. Vladimir’s Seminary Quarterly, vol. 8, nr. 4, 1964,

pp. 164-185; Problems of Orthodoxy in America, the spiritual problem, în St. Vla-

dimir’s Seminary Quarterly, vol. 9, nr. 4, 1965, pp. 171-193.
19 Pozi]ia lui Schmemann este amplu analizat\ de Dinu Cruga, Despre canoni-

citatea [i unirea Biserilor Ortodoxe în America , în Solia, LXIV, nr. 9, septembrie

1999, p.17.
20 Dr. Damaskinos Papandreou, Sfântul [i Marele Sinod al Ortodoxiei: Tema-

tica [i lucr\ri preg\titoare, traducere de pr. Nicolae Dasc\lu, Editura Trinitas, Ia[i,

1998, pp.143-147.
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Rezultat al eforturilor de a-i aduce pe ortodoc[ii din America
împreun\, pentru a stabili rela]ii de consultare [i colaborare, Con-
ferin]a Permanent\ a Episcopilor Ortodoc[i Canonici a fost înfiin-
]at\ la 7 iunie 1960. La adunarea constitutiv\ au participat 12 epis-
copi21 reprezentând toate jurisdic]iile ortodoxe importante [i recu-
noscute ca fiind canonice la acea vreme în America. Ace[tia au ho-
t\rât crearea unui organism al c\rui scop era s\ asigure cadrul nece-
sar discut\rii [i g\sirii unor solu]ii la problemele comune, s\ permit\
coordonarea eforturile diferitelor jurisdic]ii ortodoxe [i s\ înt\reasc\
unitatea ortodox\, care este, de fapt, esen]a îns\[i a Ortodoxiei22.

De la înfiin]area ei, Conferin]a Episcopal\ a r\mas principalul for
pentru colaborarea inter-ortodox\ în America de Nord. Cu toate aces-
tea, Conferin]a îns\[i nu este o institu]ie puternic\ [i nu posed\ nici
o autoritate canonic\, rolul ei fiind mai mult consultativ. Orice de-
cizie a Conferin]ei Permanente trebuie s\ fie aprobat\ de fiecare
jurisdic]ie în parte [i în multe cazuri de c\tre Bisericile Mam\, fiind
astfel incapabil\ s\ ob]in\ rezultate spectaculoase. 

În primii ani ai mileniului al treilea, dup\ mai bine de dou\ sute
de ani de prezen]\ pe teritoriul nord american, situa]ia Ortodoxiei se
prezint\ astfel: câteva milioane de credincio[i23 organiza]i în peste
2.500 de comunit\]i locale-parohii, grupate în 13 jurisdic]ii canonice
[i în alte câteva „mai pu]in” canonice.

Aceste jurisdic]ii sunt24:

21 Cei 12 episcopi participan]i au fost: arhiepiscopul Iakovos, (Arhiepiscopia
Greac\), mitropolitul Anthony Bashir (Arhiepiscopia Antiohian\), mitropolitul
Leonty (Mitropolia Rus\), episcopul Dionisie (Episcopia Sârb\), mitropolitul An-
drei (Episcopia Bulgar\), episcopul Andrei Moldovan (Episcopia Misionar\ Român\),
episcopul Bohdan Shpilka (Episcopia Ucrainian\), episcopul Orestes Chorniak (Epis-
copia Carpatho-Rus\), episcopul Mark Lipa (Episcopia Albanez\), arhiepiscopul
ucrainiain Palladios.

22 Protopresbyter Alexander Schmemann, Episcopatus Unus Est, on the Stan-

ding Conference of Cannonical Orthodox Bishops in the America, în St. Vladi-

mir’s Seminary Quarterly, vol. 4, nr. 4, 1960, p. 26
23 Exist\ mari discrepan]e între cifrele privind num\rul membrilor. Acest num\r

variaz\, în func]ie de autor [i de metodologia de estimare folosit\, între 1.200.000 [i

6-7 milioane. Pentru detalii vezi studiul sociologic al lui Alexei D. Krindatch, The

Orthodox (Eastern) Christian Churches in the USA in the Beggining of a new Mille-

nium. Research on Orthodox Religious Groups in the USA, accesibil în format elec-

tronic pe site-ul hirr.hartsen.edu.
24 La realizarea prezent\rii jurisdic]iilor am folosit urm\toarele materiale: The

Orthodox Church in North America, în Calendarul almanah Solia, 1994, pp. 166-

212. Datele oferite de acest material au fost comparate cu cele furnizate de studiul
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1. Albanian Orthodox Diocese of America (Episcopia Orto-
dox\ Albanez\ din America) cu sediul la Las Vegas, Nevada, sub ju-
risdic]ia Patriarhiei Ecumenice.

Episcopia a fost organizat\ în 1950 pentru a administra paro-
hiile alc\tuite de etnicii albanezi. În prezent, ea are 2 parohii, 4 cle-
rici [i aproximativ 1.100 de credincio[i. Episcopul Ilia de Philomelion
este membru al Conferin]ei Permanente a Episcopilor Ortodoc[i Ca-
nonici din America. Mai exist\ un num\r de 13 parohii grupate în
Albanian Orthodox Archdiocese in America, condus\ de Episco-
pul Nikon de Boston, care se afl\ îns\, din 1967, sub jurisdic]ia
Orthodox Church in America (OCA).

2. Antiochian Orthodox Christian Archidiocese of North
America (Arhiepiscopia Cre[tin\ Ortodox\ Antiohian\ din America
de Nord) cu sediul la Englewood, New Jersey, se bucur\ de o larg\
autonomie în cadrul jurisdic]iei Patriarhiei Antiohiei.

Nevoile spirituale ale credincio[ilor antiohieni din America de
Nord au fost satisf\cute, ini]ial, de Misiunea siriano-libanez\ a Bi-
sericii Ortodoxe Ruse înfiin]at\ în 1892. În anul 1896, Raphael Ha-
waweeny, un tân\r preot care preda limba arab\ la Academia

24 sociologic al lui Alexei D. Krindatch de la Hartford Institut for Religion Re-

search [i cu informa]iile actualizate pe site-ul fiec\rei jurisdic]ii (www.goarch.org,

www.oca.org, www.romarch.org, www.roea.org, www.oea.serbian-church.net,

www.acrod.org, www.antiochian.org, www2.orthodoxwiki.org etc.). Am consultat

[i urm\toarele lucr\ri: David B. Barrett, (ed.), World Christian Encyclopedia. A

Comparative Study of Churches and Religions in Modern World, 2nd edition,

Oxford University Press, New York, 2000; Lawrence Barriger, Glory to Jesus Christ: A

History of the American Carpatho-Russian Orthodox Dicese, Holy Cross Ortho-

dox Press, Brookline, Massachusetts, 2000; George S. Corey et al., The First One Hun-

dred Years: A Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in Ame-

rica, Antakya Press, Englewood, N.J., 1995; The Struggle Against Ecumenism.

The History of the True Orthodox Church of Greece from 1924-1994, The Holy

Orthodox Church in North America, Boston, Massachusetts, 1998; Pr. Nicolae Chif\r,

Istoria cre[tini[mului, vol. IV, Editura Trinitas, Ia[i, 2005; Gabriel-Viorel Gârdan, art.

cit., pp. 234-240; Idem, Cercet\ri privind ortodoxia în America, în Studia Univer-

sitatis Babe[-Bolyai, Theologia Orthodoxa, anul LI, 2006, nr. 1, pp. 233-239; Mark

Stokoe & Leonid Kishkovsky, Orthodox Church in North America 1794-1994, Or-

thodox Christian Publication Center, New-York, 1995; Thomas E. Fitzgerald, The

Orthodox Church, Greenwood Press, 1995; Idem, The Orthodox Church, student

edition, Praeger Publishers, Westport, CT., 1998; John H. Erickson, Orthodox

Christians in America, Oxford University Press, N.Y., 1999; Anton C. Vrame, ed.,

The Orthodox Parish in America: Faithfulness to the Past and Responsibility for

the Future, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 2003; Ronald Robertson, Bise-

ricile Cre[tine R\s\ritene, Editura Sapien]ia, Ia[i, 2004, [.a.

sociologic al lui Alexei D. Krindatch de la Hartford Institut for Religion Re-search

[i cu informa]iile actualizate pe site-ul fiec\rei jurisdic]ii (www.goarch.org, www.

oca.org, www.romarch.org, www.roea.org, www.oea.serbian-church.net, www.

acrod.org, www.antiochian.org, www2.orthodoxwiki.org etc.). Am consultat [i urm\-

toarele lucr\ri: David B. Barrett, (ed.), World Christian Encyclopedia. A Compa-

rative Study of Churches and Religions in Modern World, 2nd edition, Oxford

University Press, New York, 2000; Lawrence Barriger, Glory to Jesus Christ: A History

of the American Carpatho-Russian Orthodox Dicese, Holy Cross Orthodox Press,

Brookline, Massachusetts, 2000; George S. Corey et al., The First One Hundred Years:

A Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in America, Antakya

Press, Englewood, N.J., 1995; The Struggle Against Ecumenism. The History of the

True Orthodox Church of Greece from 1924-1994, The Holy Orthodox Church in

North America, Boston, Massachusetts, 1998; Pr. Nicolae Chif\r, Istoria cre[tini[mu-

lui, vol. IV, Editura Trinitas, Ia[i, 2005; Gabriel-Viorel Gârdan, art. cit., pp. 234-240;

Idem, Cercet\ri privind ortodoxia în America, în Studia Universitatis Babe[-Bolyai,

Theologia Orthodoxa, anul LI, 2006, nr. 1, pp. 233-239; Mark Stokoe & Leonid Kish-

kovsky, Orthodox Church in North America 1794-1994, Or-thodox Christian Publi-

cation Center, New-York, 1995; Thomas E. Fitzgerald, The Orthodox Church, Green-

wood Press, 1995; Idem, The Orthodox Church, student edition, Praeger Publi-

shers, Westport, CT., 1998; John H. Erickson, Orthodox Christians in America, Ox-

ford University Press, N.Y., 1999; Anton C. Vrame, ed., The Orthodox Parish in Ame-

rica: Faithfulness to the Past and Responsibility for the Future, Holy Cross Ortho-

dox Press, Brookline, 2003; Ronald Robertson, Bise-ricile Cre[tine R\s\ritene, Edi-

tura Sapien]ia, Ia[i, 2004, [.a.
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teologic\ din Kazan, Rusia, a venit la New York pentru a organiza
parohia de limba arab\ de aici. La 12 martie 1904, Raphael a de-
venit primul episcop ortodox hirotonit în America de Nord. Dup\
moartea sa, în 1915, [i dup\ revolu]ia bol[evic\, comunitatea or-
todox\ sirian\ s-a divizat. Abia în 1975 unitatea ei a fost ref\cut\ prin
reunirea diferitelor jurisdic]ii ortodoxe siriene sub conducerea mi-
tropolitului Philip Saliba. În 2002, Patriarhia Antiohian\ i-a recu-
noscut Arhiepiscopiei Antiohiene din America o larg\ autonomie25. 

Arhiepiscopia Antiohian\ a fost aleas\ ca jurisdic]ie de mul]i

dintre converti]ii la ortodoxie. Ea s-a dovedit a fi cea mai deschis\ la

nevoile acestora [i efortul s\u misionar a fost r\spl\tit pe m\sur\. 

În prezent Arhiepiscopia este condus\ de mitropolitul Philip, aju-

tat de episcopii Antoun, Basil, Thomas, Alexander, Mark [i Joseph.

Sub jurisdic]ia sa se afl\ un num\r de aproxiamtiv 270 parohii, peste

350 de clerici, num\rul credincio[ilor fiind estimat între 83.700 [i

450.00026.

3. Bulgarian Orthodox Church (Biserica Ortodox\ Bulgar\),

cu sediul la New York, sub jurisdic]ia Patriarhiei Bulgare, condus\

de mitropolitul Joseph Bosakov. 

Emigran]ii bulgari au început s\ soseasc\ în SUA [i Canada la

începutul secolului al XX-lea. În anul 1907 a fost construit\ prima

biseric\ (Madison, Ilinois), iar în anul 1938 a fost înfiin]at\ Episco-

pia de New York [i numit episcopul Andrei.

În anul 1969 Biserica Ortodox\ Bulgar\ din America se împarte

în dou\ jurisdic]ii independente, care s-au reunit abia în 1989. În

prezent, se estimeaz\ c\ sub jurisdic]ia sa se afl\ un num\r de 30 pa-

rohii, misiuni [i m\n\stiri, cu aproximativ 10.000 de credincio[i, con-

duc\torul ei canonic fiind mitropolitului Joseph.

4. Byelorussian Council of Orthodox Churches in America
(Consiliul Bisericilor Ortodoxe Bieloruse din America), cu sediul la

South River, New Jersey, se afl\ sub jurisdic]ia Patriarhie Ecumenice. 

Are un num\r redus de credincio[i, grupa]i în 5 parohii deser-

vite de 4 preo]i condu[i de administratorul Sviatoslaw Kous.

25 Reportajul evenimentelor legate acest act poate fi v\zut în The Word, vol. 46,

nr. 7. september, 2002, pp. 3-15.
26 Pentru mai multe detalii vezi: George S. Corey, op.cit.; Anthony Gabriel, The

Ancient Church on New Shores: Antioch in North America, St. Willibrord’s Press,

san Bernardino, 1996; Peter E. Gillquist, Becoming Orthodox: A Journey to the An-

cient Christian Faith, Conciliar Press, Ben Lomond, 1992. 
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5. American Carpatho-Russian Orthodox Greek Catholic
Diocese of the USA (Episcopia Ortodox\ Greco-Catolic\ Carpato-

Rus\ American\ din SUA), cu sediul la Johnstown, Pa., sub jurisdic-

]ia Patriarhiei Ecumenice. Aceast\ jurisdic]ie s-a n\scut în anul 1937,

când un grup de 37 de parohii unite, în semn de protest fa]\ de în-

cerc\rile de latinizare f\cute de Biserica Romano-Catolic\, au decis

s\ renun]e la unia]ie [i s\ se întoarc\ în sânul Bisericii Ortodoxe.

Deoarece, înainte de trecerea la unia]ie, Biserica Ortodox\ Carpato-

Rus\ era sub jurisdic]ia Patriarhiei de Constantinopol întrucât ei pri-

miser\ cre[tinismul prin misiunea bizantin\ a Sfin]ilor Chiril [i Meto-

die, primul sinod a decis s\ solicire Patriarhiei Ecumenice s\-i pri-

measc\ la ortodoxie pe ace[ti credincio[i [i s\ stabileasc\ o Episco-

pie pentru ei sub jurisdic]ia sa. Patriarhul Ecumenic a acceptat ce-

rerea lor [i, în anul 1938, a înfiin]at aceast\ jurisdic]ie [i l-a hiro-

tonit pe Orestes P. Charnoch episcop al ei. 

În prezent, aceast\ episcopie are un num\r de 82 de parohii, 133

de clerici [i aproximativ 20.000 de credincio[i27, mitropolitul Nicholas

de Amissos fiind conduc\torul ei canonic. 

6. Greek Orthodox Archidiocese of North and South Ame-
rica (Arhiepiscopia Ortodox\ Greac\ a Americii de Nord [i Sud) cu

sediul la New York, sub jurisdic]ia Patriarhiei Ecumenice.

Aceast\ Episcopie a fost înfiin]at\ în anul 1922 [i are parohii în

SUA, Canada [i America Central\ [i de Sud. Prima parohie ortodox\

greac\ a fost înfiin]at\ în 1864, la New Orleans. Ini]ial, ea a fost o

parohie pan-ortodox\ slujind nevoilor religioase ale credincio[ilor

ortodoc[i greci, ru[i, sârbi [i sirieni. Primul preot se crede c\ a fost

un ucrainian, Agapius Honcharenko. A doua parohie a fost înfiin-

]at\ în New York, în anul 1892, pentru ca în anul 1916 s\ existe

153 de parohii r\spândite pe tot cuprinsul SUA.

Datorit\ condi]iilor politice, Patriarhia Ecumenic\ nu [i-a mai

putut exercita jurisdic]ia asupra parohiilor de peste Ocean, fapt pen-

tru care, în 1908, acestea au fost trecute sub jurisdic]ia Bisericii Gre-

ciei. Neputin]a acestei Biserici de a trimite un episcop pentru co-

munit\]ile grece[ti din America a creat o vie nemul]umire în rân-

dul credincio[ilor de aici. Abia în 1918 mitropolitul Atenei [i a toat\

Grecia, Meletios Metaxakis, împreun\ cu episcopul Alexander, s-a

27 Vezi Lawrence Barriger, op. cit.; Idem, The American Carpatho-Russian Or-

thodox Greek Catolic Diocese: A History and Chronology, St. Willibrord’s Press, San

Bernardino, 1999.
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deplasat în America pentru a g\si o solu]ie la problemele ivite

acolo. Dup\ o [edere de trei luni, a reu[it s\ instaureze ordinea [i l-a

instalat pe episcopul Alexandru ca legat al Sinodului [i adminis-

trator al parohiilor. Problemele politice ap\rute în Grecia, care au

generat [i depunerea din scaun a mitropolitului Meletios, au avut con-

secin]e [i în via]a eclezial\ a comunit\]ilor grece[ti din America. Ast-

fel, Meletios s-a stabilit oficial în America [i în 15 septembrie 1921 a

încorporat, în conformitate cu legile americane, Arhiepiscopia Greac\

a Americii de Nord [i Sud. Dou\ luni mai târziu, Meletios a fost ales

Patriarh Ecumenic [i în anul 1922 el a denun]at prevederile actului

din 1908 prin care comunit\]ile de peste Ocean treceau sub juris-

dic]ia Bisericii Greciei [i a restabilit jurisdic]ia Patriarhiei Ecumenice

asupra lor.

Între Biserica Greciei [i Patriarhia Ecumenic\ au existat disen-

siuni ani de-a rândul în privin]a jurisdic]iei americane. Abia în 1930,

odat\ cu numirea mitropolitului Athenagoras, lucrurile s-au lini[tit [i

a început o perioad\ de progrese deosebite. În anul 1948, Athena-

goras a fost ales Patriarh Ecumenic, iar Arhiepiscopia American\

i-a fost încredin]at\ arhiepiscopului Michael. Dup\ moartea aces-

tuia, în iulie 1958, scaunul american a fost ocupat de arhiepis-

copul Iakovos. Acesta a p\storit din 1959 pân\ în 1996 când a fost

silit s\ se retrag\.

În prezent, Arhiepiscopia este condus\ de arhiepiscopul De-

metrios. În anul 2003 Arhiepiscopia a primit, printr-un act al Pa-

triarhiei Ecumenice, o autonomie sporit\28. Ea num\r\ peste 560

de parohii, aproximativ 840 de clerici [i între 440.000 [i 3.000.000 de

credincio[i.

7. Orthodox Church in America (Biserica Ortodox\ din Ame-

rica) cu sediul la Syosset, N.Y., autocefal\.

Aceast\ jurisdic]ie reune[te un num\r de 15 Episcopii, între aces-

tea num\rându-se [i dou\ Episcopii „etnice” autonome: Albanian

28 Pentru detalii privind istoria acestei jurisdic]ii vezi: Miltiades B. Efthimiou, et.

al., (eds.), History of Greek Orthodox Church in America, Greek Orthodox Arch-

diocese of South and North America, New York, 1984; Paul Manolis, The History

of the Greek Orthodox Church in America: in Acts and Documents, Ambelos Press,

Berkeley, 2003; George Papaioannou, From Mars Hill to Manhattan: The Greek Or-

thodox in America under Athenagoras I, Light & Life, Minneapolis, 1976; Thomas E.

Fitzgerald, The Orthodox Church, Praeger Publisher, Westport, Connecticut, 1998;

Rev. Ph. D. Robert G. Stephanopoulos, The Greek Orthodox Archidiocese of Ame-

rica, în 2008 Yearbook, Greek Orthodox Archidiocese of America, 2008, p. 67.
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Orthodox Archdiocese in America (Arhiepiscopia Ortodox\ Alba-

nez\ din America) [i Romanian Orthodox Episcopate of America

(Episcopia Ortodox\ Român\ din America). Ea are peste 500 de

parohii în care slujesc aproximativ 685 de clerici. Num\rul credincio-

[ilor afla]i sub jurisdic]ia ei este estimat între 115.100 [i 1.000.000.

Din noiembrie 2008, aceast\ jurisdic]ie este condus\ de mitropo-
litul primat Jonah29.

8. Romanian Orthodox Archdiocese in America and Ca-
nada (Arhiepiscopia Ortodox\ Român\ din America [i Canada), cu

sediul în Chicago, Ilinois, sub jurisdic]ia Patriarhie Române.

Românii ortodoc[i au emigrat în America de Nord începând de la

sfâr[itul secolului al XIX-lea. În 1904 este înfiin]at\ prima parohie,

în 1912 se înfiin]eaz\ un Protopopiat, pentru ca în 1929 s\ fie în-

fiin]at\ Episcopia Ortodox\ Român\ din America.

Abia în 1935 sose[te în America primul episcop al eparhiei, Po-

licarp Moru[ca. El va p\stori efectiv eparhia doar pân\ în 1939, când

revine în ]ar\. Evenimentele [i oamenii s-au opus revenirii sale în

mijlocul p\stori]ilor s\i30. Între autorit\]ile ecleziale de la Bucure[ti [i

preo]ii [i credincio[ii din America s-a iscat o aprig\ disput\ cauzat\

de inten]ia Patriarhiei de a-l trimite în 1946 pe episcopul Antim Nica

drept sufragan în America. 

În anul 1950, Patriarhia l-a hirotonit pe preotul v\duv Andrei Mol-

dovan ca episcop pentru românii ortodoc[i din America. Marea

majoritate a parohiilor a refuzat s\-l accepte pe acesta, hot\rând

ruperea leg\turilor cu Patriarhia de la Bucure[ti. Episcopul Andrei a

înfiin]at [i încorporat, în conformitate cu legile americane, o nou\

jurisdic]ie: Episcopia Ortodox\ Misionar\ Român\ din America.

Aceasta a p\strat [i între]inut rela]iile canonice cu Biserica Ortodox\

Român\, bucurându-se de sprijinul acesteia [i de recunoa[terea au-

tonomiei sale administrative. În 1974, Episcopia a fost ridicat\ la

rangul de Arhiepiscopie [i i s-a reconfirmat autonomia sa.

29 Vezi [i Alexander A. Bogolepov, Toward an American Orthodox Church: The

Establishment of an Autocephalous Orthodox Chuch, Marehouse-Barlow Company,

New York, 1963; Barbara Smith, Orthodoxy and Native Americans: The Alaskan

Mission, Orthodox Church in America, Dept. of History and Archives, Syosset,

N.Y., 1980; John H. Erickson, Orthodox Christians in America, Oxford University

Press, New York, 1999; Autocephaly, St. Vladimir’s Seminary Press, 1971. 
30 Detalii privind contextul [i factorii care au contribuit la re]inerea lui în ]ar\

pot fi v\zute la Gabriel-Viorel Gârdan, op. cit., pp. 231-364.
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În prezent, Arhiepiscopia, condus\ de arhiepiscopul Nicolae
Condrea (din anul 2002), ajutat de episcopul vicar Ioan Casian de
Vicina, reune[te aproximativ 61 de parohii ortodoxe române r\s-
pândite pe întreg teritoriul SUA, în Canada [i America de Sud. Cei
peste 60 de clerici ai eparhiei se îngrijesc de nevoile spirituale a
câtorva zeci de mii de credincio[i români emigra]i sau n\scu]i peste
Ocean.

Episcopia Ortodox\ Român\ din America, cunoscut\ sub nu-
mele de Episcopia de la Vatra, dup\ ce a rupt leg\turile sale cu
Bucure[tiul, l-a ales în 1952 ca episcop vicar al episcopului Poli-
carp, considerat, în ciuda pension\rii sale for]ate [i a re]inerii în Ro-
mânia, titularul scaunului episcopal, pe Valerian Trifa. În 1960, ea
s-a al\turat jurisdic]iei Mitropoliei Ruse, pentru ca în 1970 s\ de-
vin\ parte integrant\ a Bisericii Ortodoxe din America (OCA). La
retragerea arhiepiscopului Valerian, în anul 1984, conducerea Epis-
copiei a fost preluat\ de arhiepiscopul Nathaniel Popp, care din
anul 2002 este ajutat de episcopul vicar Irineu Duvlea. Sub juris-
dic]ia Episcopiei de la Vatra se afl\ un num\r de 95 parohii, misiuni
[i m\n\stiri, p\storite de aproximativ 134 de clerici.

În anul 2008, cele dou\ jurisdic]ii au f\cut pa[i importan]i în ve-
derea vindec\rii r\nilor trecutului [i a refacerii unit\]ii jurisdic]ionale,
decizia final\ în acest sens l\sându-se totu[i a[teptat\.

9. Russian Orthodox Church in USA (Biserica Ortodox\ Rus\
din America), cu sediul la New York, sub jurisdic]ia Patriarhiei Ruse.

În componen]a acestei jurisdic]ii intr\ un grup de 30 de parohii
aflate sub jurisdic]ia direct\ a Patriarhie Ruse [i administrate de epis-
copul Mercurius de Zaraisk. Aceste parohii (ini]ial au fost 43) au
refuzat s\ se al\ture Bisericii Ortodoxe din America, preferând s\ r\-
mân\ sub jurisdic]ia Bisericii Ruse, fapt specificat expres în tomo-
sul de acordare a autocefaliei.

10. Serbian Orthodox Church in the USA and Canada (Bi-
serica Ortodox\ Sârb\ din SUA [i Canada), cu sediul la Libertyville,
Il., sub jurisdic]ia Patriarhiei Sârbe.

Primul preot sârb în America a fost arhimandritul Firmilian
Brazic, care a fost trimis în 1892 s\ fie preot paroh în Chicago. Lui
i-a urmat arhimadritul Sebastian Dabovich, care a pus bazele pri-
mei biserici – [coli parohiale, Sfântul Sava, în 1893, în Jackson, Ca-
lifornia. Pân\ în anul 1921, Biserica sârb\ a fost administrat\ de preo]ii
Mitropoliei Ruse. În acel an a fost organizat\ de c\tre episcopul
Nicolae Velimirovici de Ohrida o Episcopie Ortodox\ Sârb\ pentru



81TEOLOGIE {I MISIUNE

SUA [i Canada. În 1963, aceast\ Episcopie a fost reorganizat\, fiind
desp\r]it\ în trei Episcopii. Dou\zeci de ani mai târziu a fost în-
fiin]at\ o a patra Episcopie pentru Canada.

Biserica Ortodox\ Sârb\ din SUA [i Canada a primit autonomie
administrativ\ din partea Patriarhiei Sârbe, în anul 1982. În prezent,
ea num\r\ aproximativ 150 de parohii31, conduse de mitropolitul
Christopher.

11. Ukrainian Orthodox Church in America (Biserica Orto-
dox\ Ucrainian\ din America), cu sediul în Jamaica, N.Y., sub juris-
dic]ia Patriarhiei Ecumenice.

Acest organism eclezial a luat fiin]\ în SUA în anul 1928, iar în
1932, Dr. Joseph Zuk a fost hirotonit ca prim episcop al ei.

În prezent, ea este condus\ de episcopul Vsevolod, sub ascul-
tarea sa aflându-se 32 de parohii [i 40 de clerici.

12. Ukrainian Orthodox Church of the USA (Biserica Or-
todox\ Ucrainian\ a SUA) cu sediul la South Bound Brook, New
Jersey.

Aceast\ jurisdic]ie independent\ a luat fiin]\ în 1924. Dup\ re-
volu]ia bol[evic\, Ucraina a trecut printr-o criz\ generalizat\, care
a afectat [i Biserica. Dorind s\-[i p\streze autonomia eclezial\, ne-
având episcopi [i lovindu-se de refuzul Bisericii Ortodoxe Ruse de a
hirotoni episcopi ucrainieni, Soborul a decis adoptarea vechii tra-
di]ii alexandrine de consacrare a episcopilor prin punerea mâinilor
preo]ilor. Astfel au fost hirotoni]i mai mul]i episcopi, printre care
[i mitropolitul John Theodorovici, care a devenit primul episcop al
Bisericii Ortodoxe Ucrainiene din America. Dup\ al doilea r\zboi
mondial, al]i episcopi ucrainieni, afla]i sub jurisdic]ia Bisericii auto-
cefale din Polonia, au venit în America. Pentru a pune cap\t acuza-
]iilor de erezie (John Theodorovici era numit samosveat), ace[ti
ierarhi care aveau hirotonie valid\ l-au rehirotonit, în 27 august 1949,
pe mitropolitul John32. 

În prezent, Biserica Ortodox\ Ucrainian\ a SUA are 106 parohii
[i aproximativ 30.000 de credincio[i. Ea este condus\ de mitropo-
litul Constantine.

31 Vezi [i Slaninir Spasociv, The History of The Serbian Orthodox Church in Ame-

rica and Canada, 1941-1991, Belgrad, 1998.
32 La baza acestei prezent\ri stau informa]iile con]inute în documentul Histo-

rical background of the Orthodox Church in The Ukraine and in Poland, din

Dosarul Bihop Valerian Archives Election and Consacration, 1951-1952, aflat în

Arhiva Centrului de Studii [i Documentare Valerian Trifa, Jackson, Mi., USA.
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13. Ukraine Orthodox Church of Canada (Biserica Ortodox\
Ucrainian\ din Canada), cu sediul la Winnipeg, Manitoba, Canada,

sub jurisdic]ia Patriarhiei Ecumenice.
La sfâr[itul secolului al XIX-lea, mul]i emigran]i ucrainieni s-au

a[ezat în Canada. În 1918, a fost înfiin]at\ Biserica Ortodox\ Ucrai-
nian\ a Canadei. Pân\ la venirea în America de Nord a mitropoli-

tului John Theodorovici, Biserica a fost sub jurisdic]ia mitropolitului
antiohian Germanos. În 1990, Biserica a fost primit\ în comuniune

de c\tre Patriarhia de Constantinopol.
În prezent, ea num\r\ 120.000 de credincio[i, 275 de parohii [i

100 de clerici, conduc\tor al ei fiind mitropolitul Wasyly33. 
La aceste jurisdic]ii mai putem ad\uga [i altele cu un statut „mai

pu]in” canonic, cum ar fi Biserica Ortodox\ Rus\ din afara grani-
]elor, Adev\rata Biseric\ Ortodox\ a Greciei (Calendari[ti) [i altele.

Aproape fiecare dintre jurisdic]iile ortodoxe are m\n\stiri care pro-
moveaz\ spiritualitatea monastic\ ortodox\.

Exist\ [i câteva [coli teologice (cele mai cunoscute fiind Holly
Cross, Boston [i St. Vladimir, New York) care preg\tesc clerici pen-

tru nevoile specifice diferitelor jurisdic]ii ortodoxe din America.
Dintre cele mai importante personalit\]i care [i-au legat numele de

aceste [coli [i s-au dovedit deschiz\tori de drum în cercetarea teo-
logic\ îi amintim pe George Florovsky, promotorul sintezei neo-

patristice, Alexander Schmemann, vizionarul înnoirii teologiei litur-
gice, sau John Meyendorff, ca s\-i amintim doar pe câ]iva.

Nu putem s\ nu remarc\m existen]a mai multor organiza]ii pan-
ortodoxe în care episcopii, preo]ii [i credincio[ii ortodoc[i ac]io-

neaz\ solidar, l\sând la o parte diviziunile jurisdic]ionale care îi
despart. Cele mai importante organiza]ii de acest fel sunt: Council of

Eastern Orthodox Youth Leaders of Americas (CEOYLA); Interna-

tional Orthodox Christian Charities (IOCC); Orthodox Inter-Semi-

nary Movement (OSIM); St. John of Damascus Association of Ortho-

dox Iconographers, Iconologists and Architects; Orthodox Christian

Adoption Referral Service; Orthodox Broadcasting Commision; Or-

thodox Christian for Life; Orthodox Christian Association of Medi-

cine, Psychology & Religion; Orthodox peace Fellowship; Orthodox

People Together; Orthodox Theological Society of America; Standing

Conference of Orthodox Bishops in Americas (SCOBA); Syndesmos

33 Vezi [i Myron B. Kuropas, The Ukrainian Americans: Roots and Aspirations,

University of Toronto Press, Toronto, 1991.
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Youth Group, North American Region; Orthodox Christian Education

Commission (OCEC); Orthodox Christian Mission Center (OCMC);

Orthodox Christian Laity (OCL) [.a..
Toate aceste jurisdic]ii, m\n\stiri, [coli teologice, organiza]ii pan-

ortodoxe exprim\ for]a [i unitatea Ortodoxiei în America de Nord,
dar [i diversitatea [i varietatea sa de expresie.

În ciuda diviz\rii lor jurisdic]ionale, credincio[ii ortodoc[i din
America sunt uni]i de acela[i Crez. Aceast\ unitate de credin]\ dep\-
[e[te toate barierele jurisdic]ionale, politice, etnice sau de alt\ natur\,
deoarece puterea ei nu vine de la oameni sau de la lume, ci de la
harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tat\l [i
împ\rt\[irea Duhului Sfânt.

În acest har [i comuniune a dragostei, fiecare jurisdic]ie orto-
dox\ are nevoie de toate celelalte jurisdic]ii, fiecare cu darul [i cu
specificul s\u, pentru a realiza împreun\ unitatea de nedesp\r]it a
unicului trup al lui Hristos.
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Unity of faith and jurisdictional barriers. 
The Case of the American Orthodoxy

Rev. Lect. Dr. Gabriel-Viorel GÂRDAN

On September 24, 1794, monks from Valaam Monastery landed

on Kodiak Island; since then, the Orthodox Divine Liturgy has

never ceased to be celebrated in North America. The Orthodox mis-

sionaries came to Alaska with an authentic missionary commitment.

They came to preach the Good News of Christ.

The immigration of the Orthodox peoples in North America

opened another dimension for Orthodoxy in America. As immi-

grants, they came to the New World searching for opportunity and

freedom, for a better life. They established parishes across the

continent. Many Orthodox Churches, which have worshippers in

America have organized here their own jurisdictions (first, the

individual separate parishes that were later united into dioceses)

with the purpose to minister to the religious needs of the corres-

ponding ethnic communities of immigrants from the Old World.

Although Orthodoxy came to America from many different na-

tions and areas and in spite of lack of jurisdictional unity, the

Orthodox faithful are united through the same Creed. This unity of

Faith crosses all jurisdictional, political, ethnical and any other

barriers which can divide peoples, because its power does not come

from men or the world, but from the grace of our Lord Jesus Christ,

the love of God Father, and communion of the Holy Spirit. In this

grace and communion of love, every Orthodox Church needs all the

other Orthodox Churches, each one with its own gift, to fulfill the

togetherness of the unique Body of Christ. 

Our paper is an attempt to express the historical development

of Orthodoxy in America, its problems and, at the same time, the

strength and unity of Orthodoxy in North America in its diversity

and varied expressions.


