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PREGĂTIREA PENTRU MARELE DRUM 
 

Că e călător 
Dintr-o lume-ntr-alta, 
Dintr-o țară-ntr-alta. 
Cântecul Zorilor, Gorj 

 

Marea Trecere sau Marele Drum reprezintă pentru culturile tradiționale și pentru 

ocultism pășirea eului uman nemuritor prin pragul morții, la trecerea dintre existență 

și post-existență. Printre trecerile de acest fel, cele mai importante sunt porțile nașterii 

și ale morții. 

 

Pre-existență 

Naștere 

Existență 

Moarte 

Post-existență 

 

Omul se teme uneori de moarte pentru că se teme de neființă, de dezintegrare, de 

pierdere a ceea ce era până atunci identitatea sa. Cu cât identitatea de sine este mai 

puternic unită cu ceea ce ai și biografia exterioară, cu atât frica de moarte ca 

schimbare de status este mai puternică. 

Teama de moarte are la bază un instinct neconștient de supraviețuire pe care omul 

îl trăiește în străfundurile ființei sale, asemenea animalului. Prin dezvoltarea personală 

și spirituală, omul învață că el este mai mult decât trupul său, mai mult decât 

posesiunile și identitatea sa fizică, astfel că atribuie o valoare mai mare preocupărilor 

sale spirituale, idealurilor sale și înțelepciunii care îl definește ca experiență 

irepetabilă și originală a existenței, care nu îi poate fi răpită de trecerea prin pragul 

morții. 

Pragul morții este însă o despărțire firească de identitatea anterioară și de cele care 

îi aparțin acesteia, astfel că modalitatea de a rămâne în legătură cu lumea fizică și 

semenii noștri care sunt întrupați trebuie să se schimbe. Dorința de a păstra același 

raport ca în timpul vieții cu obiectele, locurile sau persoanele dragi aduce eului 
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nemuritor al omului un chin deosebit, care este cu atât mai mare cu cât el nu poate 

accepta desprinderea de o existență, la trecerea prin moarte. Omul care este chemat 

spre tărâmurile spiritului, trecând prin Marea Trecere, are nevoie să accepte 

schimbarea statutului său și orientarea sa în lume în funcție de legile morale, nu de 

plăcerile subiective personale. Atunci el își găsește liniștea și împăcarea, construind 

un alt tip de relații, mai profunde și mai autentice cu cei rămași pe pământ, pe care îi 

poate susține cu iubire, odată ce este eliberat de lanțurile existenței sale de dinainte de 

moarte, devenind un cetățean liber al lumii spirituale. 

Când un suflet trece pragul, este important ca cei care îl iubesc și au rămas pe 

pământ să îl poată susține cu iubirea și gândurile lor pentru a parcurge mai ușor 

Marele Drum. Astfel, fiecare religie și cultură propune o serie amplă de acțiuni rituale 

și meditative care sunt menite să însoțească călătorul între lumi. Aceste texte au fost 

numite Cărți ale morților, fiind colecții de indicații pentru cel răposat, pentru a-l ajuta 

să se orienteze în drumul său spiritual și să se ferească de pericolele care îl pot afecta 

în găsirea libertății spiritului și căii spre tărâmurile înalte ale lumilor superioare, 

alături de îngeri. 

Astăzi tot mai puțini oameni au acces la cunoașterea veche a tradițiilor spirituale 

care aveau asemenea cărți ale morților, astfel că multe persoane trec pragul morții 

complet nepregătite, trăind toată viața o teamă profundă față de moarte. Când sufletul 

se teme de moarte și este împăcat cu viața sa, Marea Trecere îi este mult mai grea, 

căci confuzia, durerea despărțirii și necunoașterea noului statut spre care se îndreaptă 

pot aduce multă durere. Pentru că nici în România de aproape jumătate de secol nu se 

mai recită celui adormit părți din cartea morților, iar cultura preponderent materialistă 

a prezentului nu ajută omul să își stabilească valori în raport cu eternitatea, moralitatea 

și înțelepciunea, este necesar ca la trecerea pragului sau după această trecere, cei 

rămași, să susțină eul răposatului. Iar această susținere pornește de la un dialog 

interior sincer cu cel plecat, alături de rostirea unor rugăciuni sau meditații cu un 

conținut asemănător vechilor cărți ale morții, spre a fi de orientare și folos celor pe 

care îi iubim și vrem să îi însoțim în Marele Drum. 

Chiar și după mai mulți ani de la plecarea din existență, eurile pot avea încă 

dificultăți de a se integra patriei spirituale. În această situație, ei au nevoie de iubirea, 
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grija și gândul bun al celor care sunt legați de ei prin iubire. Căci legăturile sincere de 

iubire sunt cele care trec dincolo de pragul morții și vindecă, încălzesc și eliberează. 

Astăzi sunt multe suflete care, legate puternic de existența lor exterioară, 

influențate puternic de materialism, nu pot găsi drumul spre lumea spirituală, pentru 

că nu avut în timpul vieții pe pământ preocupări pentru o existență superioară, pentru 

idealuri și principii morale, pentru Dumnezeu. Iar ceea ce pe pământ sunt preocupări, 

în lumea spirituală devine orientare și direcție. Sufletele se pot rătăci doar atunci când 

nu poartă în interior dorul de Dumnezeu și de desăvârșire. Atunci apare nevoia cea 

mai mare de a fi călăuziți de iubirea celor apropiați, care pot aprinde pentru noi acest 

foc care să ne lumineze drumul, uneori tenebros, dintre lumi. 

Retrospectiva vieții, împăcarea cu vârsta și cu forțele de destin care ne țes 

evenimentele și experiențele, resemnarea în fața situațiilor care nu pot fi schimbate 

pregătesc eul omului pentru Marele Drum astfel că trecerea este ca un somn lin, după 

care urmează o altă dimineață. Când această prelucrare a vieții, a lecțiilor, a rănilor, a 

așteptărilor și a nemulțumirilor nu este împlinită până la plecare, trecerea pragului este 

mai dificilă, căci suntem chemați să prelucrăm aceste pietre de moară care ne țin pe 

loc în ascensiunea noastră, pentru a ne putea elibera de povara lor.  

Procesul de dezlegare a sufletului de legăturile sale cu lumea fizică și impulsurile 

egoiste aferente exisnenței omului în simțuri se numea în tradițiile mai vechi 

Kamaloka sau Purgatoriu, fiind un simbol pentru munca de purificare de sine prin care 

sufletul este chemat să treacă pentru a se putea înîlța în tărâmurile înalte ale spiritului. 
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RUGĂCIUNE PENTRU CEI PLECAȚI 

(Pentru uz personal) 

 

Dumnezeul Oștirilor cerești, Cela ce ești Părinte a toată făptura și ai dat eului 

omului viață veșnică prin Fiul Tău, Domnul nostru, auzi acum glasul meu și primește 

rugăciunea mea ca un bun și de oameni iubitor! 

 

Mă rog acum pentru fratele meu N care a plecat de la noi pentru ca el să găsească 

drumul spre lumea spirituală, iar trecerea prin pragul morții să-i fie lui o călătorie cu 

roade pentru eternitate! 

 

Fie ca iubirea mea pentru N să îi lumineze drumul prin tărâmurile întunecate ale 

spiritului și fie ca ea să-l învelească pe el la trecerea prin tărâmul plângerii. Căci orice 

om greșește când se află pe pământ și patimile firii noastre celei lumești ispitesc 

sufletul, aducând durere spiritului. Iubirea noastră pentru N să îi aline durerea 

întâlnirii cu faptele sale nedesăvârșite lăsate în urmă, pe pământ, pentru ca el să 

culeagă din ele roadele înțelepciunii și desăvârșirii pentru viața viitoare în vecii 

vecilor! 

 

Păzitorul destinului său de Dumnezeu trimis fie să primească rugăciunea mea 

pentru a sta alături de el în adevăr și iubire, dincolo de spațiu și timp, spre desăvârșirea 

sa în eternitate! 

 

Tu, ce la ce ai plecat dintre noi în Marea Călătorie spre țara spiritului, primește 

căldura prieteniei noastre ca să îți fie veșmânt acolo unde frigul tărâmului plângerii va 

atinge sufletul tău! Primește lumina vie a iubirii noastre curate ca ea să-ți fie pavăză 

acolo unde întunericul va încețoșa privirea ta către spirit! Primește cugetul nostru 

drept îndreptat către tine ca să te apere de fierbințeala văpăii din tărâmurile întunecate 

ale poftelor și dorințelor! 
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Îngeri, Arhangheli, Începătorii cerești să fie alături de tine în iluminarea gândirii 

tale pentru desăvârșirea ta viitoare!  

 

Exousiai,  Dynamis, Kyriotetes să te susțină în purificarea simțirii tale pentru 

desăvârșirea ta viitoare!  

 

Tronuri, Heruvimi, Serafimi să te însoțească în înnobilarea voirii tale pentru 

desăvârșirea ta viitoare!  

 

Fie ca rugăciunea mea să se unească cu ruga tuturor celor care, cu iubire, de aici de 

pe pământ sau din tărâmul spiritului, se roagă pentru tine! 

 

Oriunde te va purta drumul tău printre lumi, lumina lui Hristos să te călăuzească 

spre izvorul curat al vieții ca să găsești pacea Domnului pentru sufletele oamenilor! 

 

Hristos fie cu tine! Amin.  

 

 


