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Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία * 
Ε .́ Οἱ Μορμόνοι 

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, 
Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ.Π.Θ.

«̔H Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων 
Ἡμερῶν» ἢ Μορμόνοι, ὅπως εἶναι εὐρύτερα πιὸ γνωστοί, 

εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον διεθνεῖς παραχριστιανικὲς κινήσεις. 
Ὑπάρχει ἕνας ἱκανὸς ἀριθμὸς ἐρευνητῶν, ποὺ ἀμφισβητοῦν, λόγῳ 

τῶν θεμελιωδῶν ἀποκλίσεών τους ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκα-
λία, ἂν πρέπει νὰ θεωροῦνται χριστιανικὴ αἵρεση ἢ νὰ θεωροῦνται 
ξεχωριστὴ Θρησκεία.

Στὴν αἱρετικὴ ἐσχατολογία τῶν Μορμόνων ξεχωρίζουν τὰ παρα-
κάτω σημεῖα:

α. Τὰ γεγονότα ποὺ θὰ προηγηθοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας. 
Μεταξὺ αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι πόλεμοι, ταραχές, αὔξηση 

τῆς κακίας, ἔκτακτα φυσικὰ φαινόμενα, 
ἀποκατάσταση τοῦ Εὐαγγελίου σύμφωνα 
μὲ τὶς Μορμονικὲς πλάνες, ἡ ἐμφάνιση στὸν 
κόσμο τῶν βιβλίων τοῦ Μόρμον, ἡ ἐπανεμ-
φάνιση τοῦ Προφήτη Ἠλία τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 
1836 στὸν ἱδρυτὴ τῆς αἵρεσης J. Smith. 

Ἐπὶ πλέον οἱ Λαμανίτες (πρόκειται γιὰ ἀπόγονους τοῦ Λεχί, οἱ 
ὁποῖοι κατὰ τὴν Μορμονικὴ μυθολογία, ἐγκαταστάθηκαν τὸ 600 
π.Χ. στὶς ΗΠΑ), θὰ ξαναγίνουν πάλι σπουδαῖοι. Καὶ στὸ τέλος θὰ 
κτιστεῖ στὴν Πολιτεία τοῦ Μισούρι τῶν ΗΠΑ μία δίκαιη πόλη, ποὺ 
θὰ ὀνομαστεῖ Νέα Ἱερουσαλήμ.

β. Ἀκολουθεῖ ἡ Β΄ Παρουσία καὶ ἡ ἐπίγειος χιλιετὴς Βασιλεία τοῦ 
Χριστοῦ στὴν γῆ. Ὅταν θὰ ἀρχίσει ἡ Χιλιετηρίδα, θὰ ἀναστηθοῦν 

Ὀρθοδοξία
«Τίς κοινωνία φωτὶ 

πρὸς σκότος;» 
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ὅσοι εἶχαν κερδίσει τὴν τεράστια δόξα. Οἱ πο-
νηροὶ ποὺ θὰ ζοῦν κατὰ τὴν Β΄ Παρουσία θὰ 
καταστραφοῦν σωματικὰ καὶ οἱ ψυχές τους θὰ 
ὁδηγηθοῦν στὸν κόσμο τῶν πνευμάτων, γιὰ νὰ 
τοὺς δοθεῖ μία δεύτερη εὐκαιρία. Οἱ δίκαιοι ποὺ 
θὰ ζοῦν πάνω στὴν γῆ θὰ ζοῦν σὲ περιβάλλον 
ἀσφάλειας καὶ δικαιοσύνης καὶ θὰ συνεχίσουν 
νὰ πολλαπλασιάζονται.

Ἀθάνατα ὑπερκόσμια ἀνθρώπινα ὄντα θὰ ἐπι-
σκέπτονται τὴν γῆ, θὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους 
καὶ θὰ συνδράμουν στὸ ἔργο τῆς διακυβέρνησης. 

γ. Κατὰ τὴν Χιλιετία θὰ συνεχιστεῖ τὸ ἱερα-
ποστολικὸ ἔργο τῶν Μορμόνων, ὅπως καὶ οἱ 
ἀπαραίτητες τελετουργίες στὸν Ναό, ποὺ εἶναι 
ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ἐξύψωση τῶν πνευμάτων. Ὁ 
Σατανᾶς θὰ εἶναι δέσμιος καὶ κατὰ τὸ χρονικὸ 
αὐτὸ διάστημα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει τοὺς 
ἀνθρώπους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Χιλιετίας, 
σύμφωνα μὲ τὰ Μορμονικὰ παραδοξολογήμα-
τα, θὰ ὑπάρχουν δύο πρωτεύουσες στὴν γῆ: ἡ 

μία στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἡ ἄλλη στὶς ΗΠΑ.
δ. Στὸ τέλος τῆς Χιλιετίας θὰ λυθεῖ ὁ Σατανᾶς, θὰ παρασύρει 

ἀνθρώπους καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ τελικὴ πάλη μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ 
Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ αὐτή, ὁ Σατανᾶς, οἱ ὀπαδοί του, οἱ πονηροὶ ἄνθρω-
ποι καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν δέχθηκαν τὴν Μορμονικὴ διδαχὴ θὰ ἐκδι-
ωχθοῦν ὁριστικὰ καὶ θὰ παραμείνουν στὸ διηνεκὲς στὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον. Οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι καὶ ὅσοι συμμορφώθηκαν στὶς Μορ-
μονικὲς διδαχές, θὰ ζοῦν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία Βασίλεια, ἀνάλογα μὲ 
τὸ ποιὸ ἀπὸ τὰ τρία κέρδισαν σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τους, τὰ 
ὁποῖα στὴν Μορμονικὴ διδασκαλία ὀνομάζονται:

δ. i) Τελέστιο Βασίλειο: τὸ Βασίλειο τῆς κατώτατης δόξας, ii) Τε-
ρέστιο Βασίλειο: τὸ μεσαῖο Βασίλειο δόξας καὶ iii) Σελέστιο Βασί-
λειο: τὸ ἀνώτατο Βασίλειο δόξας. 

Ὑπάρχει καὶ μία ἐπὶ πλέον βασικὴ λεπτομέρεια. Ὅσοι ζοῦν στὸ 
Σελέστιο Βασίλειο, μετὰ τὴν Κρίση καὶ ἀφοῦ περάσουν τὴν δια-
δικασία ἐξύψωσης, μεταξὺ τῶν ἄλλων εὐλογιῶν ποὺ μποροῦν νὰ 
ἀποκτήσουν, κατὰ τοὺς Μορμόνους, εἶναι νὰ γίνουν Θεοί!



(*) Ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2058 /20.2.2015, σελ. 3. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ. 


