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Matematica ș i viat a î n Hriștoș pot 

pa rea multora fa ra  nici o lega tura  

una cu alta. Pentru pa rintele Ieremia 

de la Putna, cu un doctorat î n 

matematica  dat î n SUA, la Berkeley, 

aceașta  lipșa  de lega tura  ește doar 

aparenta . Ește ca ș i cum doua  curbe 

nu șe interșecteaza  deloc î n planul 

real –, cel al privirii șuperficiale, al 

prejudeca t ii, al ignorant ei –, dar au o 

multitudine de interșect ii î n planul 

complex – cel al realita t ii adeva rate, 

profunde. Interviul de mai joș e o 

șcurta  pledoarie la ștudiu ș i 

șeriozitate î n viat a duhovniceașca . 

 

Î: Părinte Ieremia, cum a venit 

pasiunea pentru matematică? 

Mi-a pla cut matematica din primii ani 

de ș coala , deș i î n familia mea nu a 

exiștat vreo tradit ie î n aceșt șenș. Am 

î nceput șa  merg la olimpiade î ncepa nd 

cu clașa a IV-a. Anii au trecut, am dat, 

fireșc, la matematica  î n Bucureș ti, 

unde am intrat fa ra  examen de 

admitere, pentru ca  eram olimpic. Am 

optat pentru Sect ia de cercetare. 

Abșolvent ii de dupa  1989 ai aceștei 



 

șect ii au creat o pa rtie ca tre 

ștra ina tate. S-a creat un renume ca  

matematicienii roma ni șunt buni. S i, 

î ntr-adeva r, au foșt unii foarte buni la 

î nceput, șpa rga torii de gheat a , care au 

plecat î n America, iar noi am urmat 

aceșt drum deja ba ta torit de ei. Ește un 

proceș ștandard de a aplica, trimit a nd 

doșarul la mai multe univerșita t i din 

America. Am foșt primit la Univerșity 

of California at Loș Angeleș (UCLA) ș i 

la Univerșity of California at Berkeley 

(UC Berkeley). Am aleș-o pe ultima 

pentru ca  avea un preștigiu mai mare. 

Dupa  aceea mi-am dat șeama ca  nu 

î nta mpla tor am obt inut burșa la 

Berkeley. Aceșt oraș  ește aproape de 

San Francișco, unde șe afla  bișerica cu 

moaș tele Sfa ntului Ioan Maximovici, 

deșpre care citișem î nainte șa  aplic 

pentru America. Tot timpul ca t am ștat 

î n America am merș î n fiecare 

șa pta ma na  la acea bișerica . 

Ca șa  ma  î ntret in, a trebuit șa  predau 

î n cadrul Departamentului de 

matematica . 

 

Î: V-ați gândit încă de acolo  

că o să vă faceți monah? 

I ntr-un anumit fel, da. Viat a tra ita  

acolo nu a foșt mult diferita  de cea a 

unui monah. La ce ma  refer? La 

șingura tate, șingura tatea pe care o 

î nta lneș ti fiind ștra in. I n general, î n 

America șe șufera  de șingura tate. 

Product iile lor de divertișment șunt o 

î ncercare de a umple un gol. Orice om 

care merge î n America are un ș oc, î n 

șenșul ca  filmele lor șunt altceva deca t 

viat a lor. E ca ș i cum merga nd printr-

un deș ert vezi un panou, iar î n film nu 

vezi puștiul, ci t i șe arata  numai 

panoul. E multa  șingura tate acolo, 

diștant ele fizice șunt mari ș i aceștea 

implica  diștant e enorme î ntre oameni. 

Sa  va  dau un exemplu. Daca  î n oraș ele 

noaștre obiș nuim șa  ieș im î n oraș , șa  

ne plimba m prin centru, cum șe șpune, 

acolo not iunea aceașta nu exișta . I n 

centru șe plimba  mai mult homeleșș-i 

(cei fa ra  ada poșt), care au ca avere 

doar un ca rucior. Americanul nu șe 

duce șa  șe plimbe, el șe duce cu maș ina 

direct unde are nevoie, la cumpa ra turi, 

î n mall șau oriunde. I n California, 

diștant a de acașa  pa na  la magazinul de 

cumpa ra turi ește î n medie de 30-40 

km. Acolo nu șe va d oameni pe ștrada , 

ca la noi. Singura tatea ește foarte 

apa șa toare ș i ra ma ne o problema  

pregnanta . 

Pentru mine aceașta a foșt o prega tire 

foarte buna ; ga ndul șpre ca luga rie î l 

aveam î nfiripat, dar î mi era frica  șa -l 

exprim chiar ș i î n interiorul meu. 

L-am avut duhovnic pe pa rintele 

Arșenie Papacioc î ncepa nd cu 1996. Pe 

ca nd eram î n clașa a IX-a, au î nceput 

problemele mari î n familia noaștra . 

Atunci mama a î nceput șa  șe î ndrepte 

șpre Bișerica , ca la ultima șca pare. Eu 

nu aveam nici o familiaritate cu 

Bișerica, chiar aveam un dișpret  fat a  

de nivelul intelectual al celor din 

Bișerica . 



 

Schimbarea mare cu mine ș-a produș 

dupa  î nta lnirea cu pa rintele Arșenie. 

Nu a foșt ceva șpectaculoș, ci o 

influent a  conștanta  ș i eficace 

duhovniceș te, nu prin șfaturi de a ma  

ruga î ntr-un fel anume șau de a citi 

ceva î n mod șpecial, ci mai aleș prin 

ruga ciunea pa rintelui ș i prin modul lui 

de a fi. 

Ga ndul șpre monahișm l-am 

ma rturișit pa rintelui Arșenie, dar el 

aproape ca  nu-l lua î n șeama . Apoi mi-

a șpuș „șa  mai vedem“ ș i, î n orice caz, 

mi-a ziș șa  pa ștrez taina, pentru ca  

daca  prinde vra jmaș ul de vește ește î n 

ștare șa  ra ștoarne î ntreaga lume ca șa  

ma  opreașca . De aceea eu am foșt tot 

timpul cu frica  la ga ndul de a deveni 

monah, ata t pentru cuva ntul 

pa rintelui, dar ș i din motive interioare. 

Era de nega ndit pentru mine, privind 

din afara . Acum mi șe pare uș or, dar 

din exterior privind, fa ga duint a 

aceașta ește copleș itoare. Ca nd am 

î nceput șa  merg la bișerica , mi șe pa rea 

un lucru de nega ndit șa -t i pa ștrezi 

fecioria pa na  la ca șa torie, cu ata t mai 

mult șa  fii total abștinent ca monah. Nu 

î ndra zneam șa  ga ndeșc prea șuș, ci I l 

rugam pe Dumnezeu șa  ra nduiașca  șa -

I șlujeșc ș i șa  fiu al Lui. I n ce mod, așta 

ș tia doar El. Pașul aceșta ește mult 

prea mare ca șa -l putem face șinguri. 

 

Î: Câți ani ați stat în SUA? 

Cinci ani: 2002-2007. Acașa , la familie, 

veneam î n fiecare an. Pa rintele Arșenie 

nu-mi impunea nimic î n privint a ca ii 

de urmat î n viat a . Din ca nd î n ca nd î i 

pomeneam deșpre ga ndul meu de 

ma na știre, iar el pa rea ca -l aude 

pentru prima data , nepa ra nd a-ș i 

aduce aminte de șfaturile legate de 

monahișm pe care mi le da dușe deja. 

Ca nd l-am î ntrebat î ntr-un an la ce 

ma na știre șa  ma  duc, mi-a ra șpunș 

categoric: „La Putna!“. 

I n ultimul an de doctorat am venit 

acașa  pentru ca  mama era bolnava , 

apoi m-am î ntorș pește vara  î n 

America pentru a preda niș te curșuri; 

mi-am vizitat prietenii, pe 4 

șeptembrie m-am î ntorș î n t ara , iar pe 

7 șeptembrie am venit la Putna. 

Deș i ș tiam ca  doctoratul șe termina , 

voiam cumva șa  o mai lungeșc. Ma  

tenta așta pentru ca  puteam șa  î i ajut 

cu bani ș i pe cei de acașa . I n SUA ește 

un șalt calitativ conșiștent î n privint a 

veniturilor î ntre doctoranzi ș i poșt-

doctoranzi. Aș a ca  am aplicat pentru o 

pozit ie de poșt-doctorand. Dar a 

ra nduit Dumnezeu ca atunci șa  nu fiu 

primit nica ieri. De-abia dupa  ce am 

plecat la Putna m-a contactat 

profeșorul meu prin e-mail ca șa -mi 

șpuna  ca  mi-a ga șit o burșa  nu ș tiu pe 

unde. Apoi un prieten care ra ma șeșe î n 

Berkeley m-a șunat: „Nelule, ai primit 

niș te plicuri. Nu vii șa  vezi ce faci cu 

burșa așta?“ 

I n toamna lui 2006, de șa rba toarea 

Thankșgiving, am merș î n Arizona, la 

pa rintele Efrem Filotheitul, ucenic al 

lui Gheron Ioșif, un om de o mare 

putere duhovniceașca . Nu am reuș it șa  



 

vorbeșc î ntre patru ochi cu pa rintele 

Efrem, dar mi-a șpuș ca  șe va ruga 

pentru mine. Sunt convinș ca  ș i pentru 

ruga ciunile pa rintelui Efrem 

deșprinderea de cariera  ș i venirea la 

ma na știre au decurș lin pentru mine. 

 

Î: Cum se împacă matematica cu 

călugăria? 

Eu aș  î ntreba ce lega tura  are 

matematica cu Dumnezeu. Atunci ca nd 

eram î n liceu, prin clașele IX-XI, 

prezent a lui Dumnezeu creș tea î n viat a 

mea. Dar nu vedeam nici o lega tura  

î ntre matematica  ș i Hriștoș. Eram deci 

tentat șa  renunt  la matematica . I nșa  

pa rintele Arșenie mi-a ziș: „Nu, nu 

trebuie șa  renunt i. Mergi cu ama ndoua  

î nainte“. Dupa  aceea am aflat ca t de 

multe te î nvat a  perșonal matematica 

deșpre Dumnezeu. S i nu doar deșpre 

El, ci ș i deșpre tine, deșpre lume ș i 

relat ia î ntre toate aceștea. 

Deșcoperirea mea perșonala  ește ca  

practic tot ce facem are lega tura  cu 

Dumnezeu. Mai mult, ne deșcopera  

multe deșpre noi, deșpre lume. 

Lucrurile șunt profunde. Matematica 

ne î nvat a  șa  facem lucrurile temeinic. 

Aș a ajungem șa  le facem ș i pe cele ale 

lui Dumnezeu foarte bine. 

I n matematica  eu am lucrat î n 

geometrie algebrica  ș i teoria 

numerelor, deci matematica  cu grad 

mare de abștractizare. I ncepa nd cu 

facultatea ș i termina nd cu doctoratul, 

abștractizarea î n ștudiul matematicii 

creș te. Matematica din liceu ește 

deștul de departe de matematica 

moderna  (pa rintele ra de). 

Complexitatea operat iilor ș i nivelul de 

abștractizare al not iunilor șunt de 

nega ndit pentru un om nefamiliarizat. 

Am tra it o ra ștignire a mint ii. 

Ga ndit i-va  doar, cum șe pot defini 

riguroș numerele naturale? Noi avem 

1, 2, 3…, le enumera m pe degete ca la 

clașa I. Dar șa  le defineș ti, șa  șpui ce 

șunt ele, î t i șta  mintea î n loc… I n 

primul ra nd, î n matematica  ește o 

axioma  exiștent a unei mult imi cu un 

numa r infinit de elemente. Nu șe poate 

demonștra exiștent a infinitului, el ește 

acceptat ca axioma . I n natura , nimic nu 

ne șpune ca  infinitul exișta . Nu avem 

nici o proba . Totuș i, un matematician 

lucreaza  foarte mult cu infinitul. Deș i 

nu poate demonștra ca  exișta , î l ia ca 

atare – „prin credint a “ am șpune noi. Ei 

bine, pornind de la aceașta  mult ime cu 

un numa r infinit de elemente, șe alege 

un prim element – „1“, apoi printr-un 

anumit procedeu șe deșemneaza  un 

„șucceșor“ – notat „2“, apoi pentru 

fiecare element „n“ deja definit șe 

conștruieș te un „șucceșor“, notat „n+1“ 

ș i tot aș a… S i aș a șe defineșc numerele 

naturale. Apoi vin numerele rat ionale, 

cele reale, cele complexe – cu definirea 

aceștora ne afla m abia la nivelul 

primului șemeștru de facultate – ș i 

toata  multitudinea de concepte 

matematice. 

Aș adar matematica, prin generaliza ri 

ș i abștractiza ri șucceșive, mi-a 

ra ștignit mintea ș i mi-a prega tit-o 



 

pentru a primi revelat ia lui Dumnezeu, 

cu reverent a . Nu te mai î ntrebi de ce 

Dumnezeu ește î n trei Perșoane, ș i nu 

î n doua  șau una, șau mai multe, șau 

orice altceva legat de tainele lui 

Dumnezeu, atunci ca nd tu nici 

realitatea va zuta  nu o pot i șurprinde 

cum trebuie, matematic vorbind, nu o 

pot i conceptualiza. 

Matematica te î nvat a  o cumint enie, un 

reșpect fat a  de taina , de taina realita t ii. 

Una dintre provoca rile matematicii 

ește cum șa  modeleze realitatea. Din 

Antichitate pa na  așta zi, așta șe 

î ncearca . Conștant, fizicienii cer 

modele de la matematicieni: „Am 

problema așta, am experimentul 

aceșta, explicat i-l voi, fundamentat i-l 

riguroș“. Aceașta a fa cut-o Einștein, 

care a foloșit pentru Teoria 

Relativita t ii un model matematic 

deșcoperit cu 50 de ani î naintea lui de 

un mare matematician, Bernhard 

Riemann. Matematica vine șa  

modeleze realitatea. Tot i ș tim ca  

matematica ește grea. S i așta pentru ca  

realitatea ește greu de modelat. Nici 

acum nu putem șa  o modela m cum 

trebuie. S tiint a lucreaza  doar cu 

aproxima ri ale realita t ii. 

 

 

Î: Și dacă atunci când te referi la 

realitatea naturală nu ești încă pe 

teren solid, cum e în fața lui 

Dumnezeu? Ce pretenție poți să ai 

în fața Lui? 

Așta m-a î nva t at matematica, buna-

cuviint a , reșpectul fat a  de taina , aș a 

cum ne î ndeamna  ș i Sfint ii Pa rint i: 

„Cinșteș te taina î n ta cere“. 

Sa  va  mai vorbeșc ș i deșpre altceva ce 

am î nva t at fa ca nd matematica . O 

tra șa tura  comuna  noua , oamenilor, 

ește aceea ca  ne mint im foarte uș or. 

Daca  ne place ceva, imediat tindem șa  

credem acel lucru. S i ne aducem o 

mult ime de argumente ca șa  șușt inem 

propriile noaștre voint e, propriile 

noaștre pa reri. Se î nta mpla  frecvent 

aceșt lucru î n zilele noaștre. 

Ori, matematica nu te lașa  șa  faci aș a 

ceva. Sa  ma  explic. La doctorat am avut 

o problema  pe care nici nu vreau șa  ma  

ga ndeșc de ca te ori am ziș ca  am 

rezolvat-o, ca șa  deșcopa r ulterior ca  

ma  î nș elașem. Intuit ia de la î nceput 

era buna , adica  șimt eam ca  o șa -mi 

iașa , ca  o ș-o școt la capa t. Aceașta, î n 

particular fie șpuș, e mare lucru. Dar 

ca nd intram î n detalii, lucrurile șe 

complicau. I mi șpuneam: „Trebuie ca  

drumul trece pe aici, pentru ca  e mai 

șcurt“. Dar nu era aș a. Realitatea nu era 

cum voiam eu șa  fie. Eu șunt un om 

tare la cerbice, aș a ca  mi-au trebuit 

ca t iva ani ca șa  deșcopa r drumul, care 

era mult mai șinuoș. Din fericire, 

matematica nu te lașa  șa  te mint i 

șingur, nu te lașa  șa  falșifici realitatea, 

ci, daca  eș ti șincer, î t i arata  unde ai 

greș it. 

Pa na  la urma  am ajunș aproape șa -mi 

fie frica  șa  șpun ca  am rezolvat 

problema. Am realizat ca  exaltarea, 



 

ma ndria nu ne șunt de foloș; dupa  ce te 

ma ndreș ti, imediat, obligatoriu, vine 

cobora rea. Deci matematica te educa  

î n șmerenie. Sa  nu te bucuri pa na  ca nd 

lucrurile nu șunt gata. 

Mai e ceva. Diștant a dintre proiect șau 

iluminare, faptul ca  tu intuieș ti cum ar 

ieș i problema, ș i î mplinirea propriu-

zișa  a proiectului ește foarte mare. I n 

matematica , rezolvarea unei probleme 

poate șa  î t i ia ș i doi ani de zile ș i pe 

parcurșul rezolva rii pot apa rea 

șurprize – nu ai cum șa  obșervi toate 

detaliile de la î nceput. 

Cam la fel șunt lucrurile ș i î n viat a 

duhovniceașca . Chemarea lui 

Dumnezeu exișta . Pe acolo ește 

drumul. Ca nd ai va zut drumul din 

exterior, î t i pa rea î ntr-un fel, dar atunci 

ca nd pa ș eș ti pe el, vezi ca  drumul trece 

ș i prin pa dure, uneori ș i prin mlaș tina , 

șe mai lașa  ceat a, te poate prinde ș i 

î ntunericul. De multe ori î t i vine șa  

renunt i, șa  te î ntorci. Sunt momente î n 

viat a  î n care practic ai fa cut tot, ai 

î ncercat ș i î ncoace, ș i î ncolo, ai epuizat 

tot ce î t i șta tea la î ndema na  ș i nu mai 

ș tii ce șa  faci. Ai șenzat ia ca  ai pierdut 

drumul. S i totuș i: „Ma i, parca  ș tiam ca  

pe aici e drumul…“ La fel ca Apoștolii 

pe drumul Emaușului: „Noi 

na da jduiam ca  El ește Meșia…“ (Lc. 24, 

21). S i, daca  renunt i î n momentul 

acela, ai pierdut totul. Trebuie șa -t i 

zici: „Ma i, am ajunș pa na  aici. Ce mai 

am de pierdut? Merg î nainte! Oricum 

altceva mai bun nu am de fa cut.“ Dar 

lucrurile aceștea șe fac î n niș te 

tenșiuni foarte mari. Daca  dupa  patru 

ani de doctorat nu t i-a ieș it problema, 

nu mai ai cum șa  fii detaș at. S i aș a șe 

naș te dișcerna ma ntul, ajungi șa  te 

cunoș ti pe tine î nșut i. Aceșta era de 

fapt șfatul pe care mi-l da dușe 

pa rintele Arșenie î nainte de a pleca la 

doctorat: „Cunoaș te-te pe tine î nșut i!“. 

Un element extrem de valoroș al viet ii 

duhovniceș ti ește aceșta: șa  mergi 

mereu î nainte, șa  nu renunt i, șa  crezi 

chema rii dinta i ș i șa  mergi î nainte cu 

na dejde mai preșuș de orice na dejde, 

cum șpune pa rintele Zaharia de la 

Eșșex, parafraza ndu-l pe Sfa ntul 

Apoștol Pavel (Rom. 4, 18). Doar daca  

mergi pa na  la capa t î t i ieșe. Nu trebuie 

șa  renunt i cu nici un chip. Momentul 

aceșta de cumplita  dezna dejde e foarte 

aproape de va rf. Daca  reuș eș ti șa  

depa ș eș ti momentul, ai î nvinș. Daca  

dai î napoi, ai pierdut totul. E un prag 

pe care trebuie șa -l treci, dincolo de 

care ește uș a. 

Aceșt moment nu e mincinoș, acolo nu 

șe joaca  teatru, nimic nu e regizat. E un 

moment de totala  neșigurant a , t i-ai 

terminat toate reșurșele, na dejdea. 

Atunci e nevoie șa  mai mergi put in ș i 

afli ra șpunșul ta u; cu ruga ciune multa . 

Am avut colegi care ș-au î ntorș din 

drum – ma  refer la calea matematicii. 

 

Î: Cum a fost mediul în care  

ați studiat la Berkeley? 

Matematica mi-a deșchiș uș ile șpre a 

cunoaș te oameni important i de ș tiint a , 

genii matematice. Am avut ocazia șa  



 

cunoșc medaliat i Fieldș (medalia 

Fieldș ește echivalentul premiului 

Nobel pentru cerceta ri matematice). 

La Berkeley i-am î nta lnit pe aceș ti 

oameni, deoșebit de modeș ti, șmerit i, 

pe care va za ndu-i, nu te mai pot i la uda 

cu vreun lucru din viat a ta. 

Cunoaș terea ș tiint ifica  ește 

î ngema nata  cu necunoaș terea; orice 

noua  deșcoperire aduce cu șine ș i o 

mult ime de noi necunoșcute. Odata  am 

î ntrebat un profeșor medaliat Fieldș, 

care de ca t iva ani buni lucra la 

fundamentarea matematica  a 

ca mpului cuantic din fizica : „I nt eleget i 

mecanica cuantica ?“ La care el a 

ra șpunș: „Nimeni nu î nt elege 

mecanica cuantica !“ 

Einștein avea un reșpect extraordinar 

pentru tainele univerșului. Omul de 

ș tiint a  șincer cu el î nșuș i ește foarte 

conș tient de ca t nu cunoaș te, de ca t nu 

șta pa neș te. De aceea, ca nd aud de tot 

felul de experient e genetice care șe fac, 

ma  î nfior. 

Cu ș tiint ișmul, cu politizarea aceașta a 

ș tiint ei î n care abșolutiza m ș tiint a, 

fa ca nd din ea o credint a  mondiala , 

dogma viet ii noaștre (pentru ca  atunci 

ca nd ai juștificare ș tiint ifica , ai î nchiș 

gura oricui), ne afla m foarte departe 

de adeva r. Realitatea, Dumnezeu, 

oamenii – toate lucrurile șunt mult mai 

fine, mai perșonale, mai nuant ate. Iar 

daca  tu intri cu bocancii ș i vrei șa  

trașezi un drum aș a, pe unde crezi tu 

ca  ar trebui șa  treaca , nu e î n regula . 

Ma ndria, șpune Gabriel Liiceanu, ește 

„î nt epenirea î n proiect“. Daca  î ncepi șa  

te ma ndreș ti, î nșeamna  ca  te-ai oprit ș i 

î t i admiri opera. Or, omul care creeaza  

nu are timp de așta. Se uita  la ce a fa cut, 

dar nu șe blocheaza  acolo, ci continua  

cercetarea lui. Politizarea ș tiint ei 

apare la oamenii care ș-au î nt epenit î n 

proiect. Ca șa  produci, ca șa  creezi, 

trebuie șa  ra ma i î n modeștie, î n 

reșpect fat a  de taina . Altfel, chiar geniu 

fiind, adopt i o poștura  cumva politica , 

ca șa  propagi anumite ilumina ri 

part iale drept adeva r imuabil. Un 

exemplu ește Stephen Hawking. 

Aceștea șunt numai ca teva dintre 

lucrurile pe care le-am î nva t at din 

experient a mea cu matematica. Am 

aceașta  convingere: Dumnezeu ni Se 

deșcopera , ne vorbeș te ș i ne î nvat a  pe 

limba noaștra , aș a cum a fa cut-o cu 

Sfa ntul Apoștol Petru prin peșcuirea 

minunata  (Lc. 5, 1-11). De aceea mi șe 

pare foarte important șa  facem bine 

ceea ce facem, ca pentru Dumnezeu, 

pentru ca  aș a vom doba ndi o 

cunoaș tere corecta  a realita t ii, a lumii, 

a noaștra  ș i a lui Dumnezeu. 

Articol de Augustin Păunoiu – Școala de 

Duminică – Pr. Ieremia: „Ca să creezi, 

trebuie să rămâi în modestie” 

Sursa: www.ziarullumina.ro 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 Sâmbătă: 18 mai 

18:00 – Vecernie 

 

 Duminică: 19 mai 

08:30 – Utrenia ș i Sfa nta Liturghie:  

Femeile mironosițe 

Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei 
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