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ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: "ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ", "ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ
ΕΡΗΜΟΥ", "ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ".
Ο Κυριάκος Μαρκίδης είναι ένας Κύπριος κοινωνιολόγος ο οποίος ζει και εργάζεται
στην Αμερική. Ο ίδιος δηλώνει “πνευματικός αναζητητής” και στα πλαίσια μιας
θρησκειολογικής εργασίας ασχολήθηκε και μελέτησε την Ορθόδοξη νηπτική
παράδοση. Καρπός της μελέτης του είναι τα τρία προαναφερθέντα βιβλία τα οποία
προβάλλονται ως ορθόδοξα βοηθήματα, ως συνοπτική παράθεση όλης της νηπτικής
παράδοσης της Εκκλησίας και ως πολύ ωφέλιμα για την πνευματική ζωή. Τα βιβλία
αυτά, με λύπη το λέμε, έχουν βρει μεγάλη απήχηση μεταξύ των Ορθοδόξων και
δυστυχώς προβάλλονται, διαφημίζονται, συνίστανται ακόμα και από ιερείς ή και από
πνευματικούς στα πνευματικά τους τέκνα, προβάλλονται και διαφημίζονται, κατά
καιρούς, ακόμα και από επίσημα όργανα της Εκκλησίας μας όπως οι εκκλησιαστικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Πόσο όμως ωφέλιμα πραγματικά είναι τα βιβλία αυτά; Πόσο καλά κατανόησε ο
συγγραφέας τους την Ορθόδοξη νηπτική παράδοση; Πόσο Ορθόδοξα τελικά
είναι; Μήπως με αφορμή την μελέτη της Ορθοδόξου νηπτικής παραδόσεως γίνεται
σύγκριση και τελικά ταύτισή της με αλλότρια πνευματικά συστήματα που είναι
γεμάτα από δαιμονική πλάνη; Μήπως η νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν
παρουσιάζεται διαστρεβλωμένη, γίνεται όργανο επικινδύνων νεοεποχήτικων
μεθόδων; Μήπως ο “πνευματικός αναζητητής” Κυριάκος Μαρκίδης δεν αναζήτησε
για να βρει, δεν αναζήτησε καλοπροαίρετα αλλά εσκεμμένα έψαξε τα στοιχεία εκείνα
που θα τον βοηθούσαν να εξισώσει και να ταυτίσει το Φως του Χριστού και
της Εκκλησίας με το σκοτάδι της Νέας Εποχής και του Αντιχρίστου;
Θα δούμε πάρα πολύ συνοπτικά μερικά, τα πιο εμφανή, σημεία των τριών έργων του
Κυριάκου Μαρκίδη διότι ο συνολικός όγκος των βιβλίων που ξεπερνά τις 1200
σελίδες δεν θα μας επέτρεπαν σε καμία περίπτωση να τα αναλύσουμε διεξοδικά.
Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο - κριτική πατώντας εδώ
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