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Υπερήφανη διαφορετικότητα-Μπουτάρης-προφητείες-π. Θεόδωρος 

Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης 
 

 «Oι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήταν πονηροί και αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού 
πάρα πολύ». (Γέν. 13,13) ...και Κύριος έβρεξε επάνω στα Σόδομα και Γόμορρα θειάφι και 
πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και όλη την περίχωρο 
και όλους τους κατοικούντες στις πόλεις και τα αναφυόμενα από τη γη». (Γέν. 19,23-26) 

 
Η ομοφυλοφιλία και η ασέβεια που συμπορεύεται με την απομάκρυνση των ανθρώπων 

από των εντολών του Θεού είναι οι κυριότερες αμαρτίες των Σοδομιτών για τι οποίες, επειδή δεν 
μετάνοιωσαν, καταστράφηκαν με φωτιά και θειάφι που έπεσε από τον ουρανό.  

Στην εποχή μας η αποκαλούμενη υπερηφάνεια των ποικιλο-φυλοφίλων "LGBT" δηλώνει 
καθαρά ότι αποστρέφεται τη μετάνοια και επομένως μάχεται κατά δογματικό τρόπο τις εντολές 
του Θεού.  

Επειδή ηγούνται τα κέντρα της παγκοσμιοποίησης της ∆ύσης (πρεσβείες, τράπεζες κλπ) 
στην προβολή των κατασκευασμένων τις τελευταίες δεκαετίες "δικαιωμάτων" των ομάδων 
αυτών, αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από αυτά είναι ο Εωσφορισμός της Νέας Τάξης.   

Και επομένως έχομε ένα γνήσιο αντιχριστιανικό πνεύμα, που μάχεται το λαό με μέσο 
το σώμα του, που οδηγείται σε καταστροφή διά των παθών της ατιμίας. Στο πνεύμα αυτό 
προστίθεται η φιλαργυρία των δυτικών τραπεζιτών και χρηματιστών, και η υπερηφάνεια που 
είναι το πάθος που κρατά τον ίδιο τον Εωσφόρο αιχμάλωτο, και θα τον παραδώσει στην γέενα 
του πυρός. Έτσι έχει φανερωθεί όλο το φάσμα της εμπάθειας (φιλαυτίας, φιληδονίας και 
φιλαρχίας) που θα παρασύρει τον αμετανόητο κόσμο στην καταστροφή, και μάλιστα διά της 
φωτιάς.  

Με διάφορους τρόπους και νομοθετήματα (αντιρατσιστικά κλπ) προσπαθεί η Νέα Τάξη να 
απομονωθεί από την διδασκαλία του Χριστού για να μην ενοχλείται από το ελεγκτικό άκουσμα 
των εντολών του Θεού. Βάζει έτσι ένα κάλυμμα στον νου των ανθρώπων που την ακολουθούν, 
με το οποίο δεν βλέπουν αυτοί πλέον με υγιείς ψυχικούς οφθαλμούς την Αλήθεια που είναι ο 
Χριστός, αλλά υποκατάστατες "θεότητες" που εκπροσωπούν πάθη και κρατούν τον νου πολύ 
χαμηλά. Κάλυμμα είχαν και οι Σοδομίτες στα μάτια, που τους τύφλωνε πνευματικά, γι'  αυτό και 
Σόδομα «στείρωση και τύφλωση» ερμηνεύεται, λέει ο Φίλων ο Ιουδαίος. Και ο Άγιος 
Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι Σόδομα σημαίνει τύφλωση και Γόμορρα παραπικρασμός 
(πίκρα) από την αμαρτία. 

∆εν έχουν αγαθή δικαιολογία επομένως οι αντιστρατευόμενοι προς τον Χριστό και τη 
διδασκαλία Του. Γι' αυτό «όσοι δεν θα σας δεχθούν ούτε θα σας ακούσουν, 
απομακρυνόμενοι από εκεί τινάξτε το χώμα κάτω από τα πόδια σας για μαρτυρία σ' 
αυτούς. Αληθινά σας λέω, μεγαλύτερη ανοχή θα επιδειχθεί κατά την ημέρα της Κρίσεως 
στα Σόδομα ή τα Γόμορρα παρά στην πόλη εκείνη», λέει ο Χριστός στους ανά τους αιώνες 
Μαθητές Του. (Μαρ.  ΣΤ-11).  

Επειδή ο πνευματικός νόμος δεν αλλάζει με τον καιρό, το σύγχρονο Βαβυλωνιακό 
σύστημα θα καταστραφεί, όπως προειπώθηκε για την αρχαία Βαβυλώνα από τον Ησαΐα τον 
προφήτη. Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα με 
φωτιά και θειάφι, μάλιστα στην έδρα του, τη νέα Βαβυλώνα: «Και θα γίνει η Βαβυλώνα που 
αποκαλείται ένδοξη από τους Χαλδαίους βασιλείς, με αυτό τον τρόπο που κατέστρεψε ο 
Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορρα. ∆εν θα κατοικηθεί στον αιώνα χρόνο». (Ησ. 13,19). Αυτό 
κατά την Αποκάλυψη θα συμβεί ολοκληρωτικά τον καιρό του Αντιχρίστου και σε μικρότερη 
κλίμακα κατά τον επερχόμενο 3ο παγκόσμιο πόλεμο.  
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Ο πρόεδρος της δυτικής υπερδύναμης Ομπάμα θεωρείται ο ίδιος 
αμφισεξουαλικός και επομένως είναι το αντίστοιχο του Νέρωνος της 
εποχής της ειδωλολατρίας (τον αναφέρει ο π. Θεόδωρος στο βίντεο). O 
Ομπάμα ανακήρυξε τον Ιούνιο 2009 ως μήνα αφιερωμένο στη 
"τιμή" των LGBT! (Link) Τα αρχικά LGBT, στα αγγλικά σημαίνουν 
Lesbian - Gay - Bisexual - Transgender και αναφέρονται συνολικά στα 
Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα... 
Αλλά δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του να κάνει πράξη τη νοοτροπία της 
πνευματικής ισοπέδωσης αν δεν έχει πρώτα καλλιεργηθεί αυτή σε ένα 
αξιόλογο αριθμό ανθρώπων που ασκούν τη διοίκηση της χώρας (δικαστές, κυβερνήτες, 
γερουσιαστές, βουλευτές, θρησκευτικούς καθοδηγητές και οικονομικούς παράγοντες).  

Από την ηθικά ξεπεσμένη διοίκηση της Υπερδύναμης και από όργανα της Ε.Ε. 
προωθείται και στην Ελλάδα η διαστροφή, Σκέπτονται μόνο το χρήμα και τα πετρέλαια (πίσσα 
και θειάφι) και δικαιολογούν τη στάση τους με βάση την ψευδο-πνευματικότητα διάφορων 
θρησκευτικών ομάδων που διαστρεβλώνουν το θείο λόγο, παραβλέποντας ότι ο Θεός μας 
είναι πυρ καταναλίσκον (Εβρ.12,29). Επομένως αν επιμείνουν στην κακία τους, η καιόμενη 
πίσσα και το θειάφι θα είναι η τιμωρία τους, κατά την προφητεία, και η Αμερική που 
διαδραματίζει ρόλο νέας Βαβυλώνας δεν θα γλυτώσει.  

Μάλιστα, στα χρόνια μας, πριν μας δοθεί η Πόλη, κατά τα γεγονότα του 3ου παγκοσμίου 
πολέμου, «πρώτα θα γίνει κάτι που θα γονατίσει την Αμερική», έλεγε ο πατήρ Ιωάννης 
Καλαΐδης. Και πάλι: «Η Αμερική για τον εγωισμό και την υπερηφάνειά της θα φάει μεγάλο 
χαστούκι που θα την γονατίσει». 

Η καταστροφή τώρα μπορεί να γίνει από τα σύγχρονα όπλα. Η Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι ήταν δύο πόλεις - υπόδειγμα των μελλοντικών καταστροφών. Ενδιαφέρον είναι ότι 
το αεροπλάνο της βόμβας (Little Boy) που έπεσε στη Χιροσίμα, ονομαζόταν Enola Gay (δηλ. 
ομοφυλόφιλος (= gay) καθ’ ολοκληρίαν, επειδή «enola» = εν όλα -στα ελληνικά-). (Όπλα του 
Γενικού Πολέμου) 

Ο ισαπόστολος άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε προβλέψει την επιδρομή των 
"αλλοφύλων" με σκοπό να μας αλλάξουν τα έθιμα: «Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και 
τα Γόμορρα στον τόπο μας», (χειρόγραφο Βασ. Βασιλοπούλου). Και οι παρελάσεις τους στους 
δρόμους των δικών μας πόλεων δίνουν εν μέρει το "δικαίωμα" στο διάβολο να προκαλέσει 
καταστροφές είτε από εσωτερική βία, είτε από το πέρασμα των ανήθικων «βρωμερών εθνών» 
από τη χώρα μας αργότερα, σαν εκστρατευτικό σώμα: «Αλλοίμονο στους κάμπους. Θάρθουν 
βρωμερά έθνη. Όταν έρθουν μη φοβάστε, όταν θα φεύγουν αναμερίστε». (∆ηλ. θα είναι 
ανήθικοι και ισχυρογνώμονες, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί… και από μακριά! 122η προφ.)  

Η δυνατότητα να μην περάσουν αυτά τα "βρωμερά" στρατεύματα από τη Μακεδονία 
υπάρχει. Αν το θέμα το αντιμετωπίσουμε σαν θέμα πίστεως, τότε δεν θα πάθουμε κακό. Όμως 
αν η αντίδρασή μας στη διαστροφή είναι χλιαρή, τότε και η απομάκρυνση του κακού είναι 
προβληματική και αβέβαιη: «Από το ρέμπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την 
Αυλώνα, χαρά στην Μακεδονία. Aν περάσει από τη Μακεδονία, αλλοίμονο στη 
Μακεδονία. Θα γίνει μεγάλο κακό». Link 

Τώρα η χώρα μας μπορεί να μην κινδυνεύει από πυρηνικό ολοκαύτωμα, διότι δεν έχει 
γενικευθεί η κακία της αμετανοησίας, την οποία με τις pride παρελάσεις προσπαθούν να 
αυξήσουν, επικρατεί όμως ηθική κατάπτωση. 

Ο άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης είχε προφητεύσει: «Όταν πλησιάσει ο καιρός της 
ελεύσεως τού Αντιχρίστου, θα σκοτισθεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της 
σάρκας, και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε άρχεται ο κόσμος να 
γίνεται αγνώριστος...  

http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
http://www.imdleo.gr/htm/2009b.htm#�bama
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Θα μετασχηματίζονται οι μορφές των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες 
από τις γυναίκες δια της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής... Οι τότε 
άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνη του Αντιχρίστου.  

∆εν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, 
οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί τό πλείστον, άνδρες 
κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν. Τότε θά 
αλλάξουν ήθη και παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας.  

Η σωφροσύνη θα χαθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το 
ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστο βαθμό και αλλοίμονο εις τους 
θησαυρίζοντας αργύρια. Οι πορνείες, μοιχείες, αρσενοκοιτίες, κλοπές και φόνοι θα 
πολιτεύονται εν τώ καιρώ εκείνω και διά την ενέργειαν της μέγιστης αμαρτίας και 
ασελγείας οί άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν εις 
το Άγιον Βάπτισμα καθώς και την τύψιν καί τόν έλεγχο της συνειδήσεως...  

Οι Εκκλησίες του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και 
αλλοίμονο τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν 
τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως». Link 

Πως θα μάθουν για την πίστη του Χριστού οι άνθρωποι όταν ο Αντίχριστος θα ελέγχει τα 
πάντα και θα εμποδίζει την Πηγή της Ζωής, δηλ. τον Χριστό, από το να μεταδώσει την 
διδασκαλία Του που είναι πνεύμα και ζωή; (Ιω. 6,63). Και: «Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να 
γνωρίσουν Σε τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που απέστειλες, τον Ιησούν Χριστόν». Ο 
Χριστός είναι απείρως ισχυρότερος από τον κόσμο, αλλά αν οι άνθρωποι παρασυρθούν στο 
κακό, δεν εφαρμόζει βία, όπως ο διάβολος, για να τους κάνει ακούσια να Τον ακολουθήσουν. 
Ακόμη και οι ποιμένες θα επιτραπεί από τον Κύριο να πλανηθούν, κατά τον άγιο Νείλο 
καθώς και τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. 

Μεγαλύτερη είναι η συσσωρευμένη στο διάβα των αιώνων πλάνη του παπισμού, που 
θέλει στο πρόσωπο του πάπα, με το πρωτείο εξουσίας (όχι μόνο τιμής) και το αλάθητο, να μας 
πείσει ότι ο πάπας αντικαθιστά τον Χριστό στη Γη. Μέσω της νομιζόμενης αυτής εξουσίας οι 
πάπες εκτός από την ανατροπή στα δόγματα πίστεως, τώρα καταργούν την περί ηθικής 
διδασκαλία. Στην πράξη όμως, με τα διάφορα σκάνδαλα παιδοφιλίας, προ πολλού την έχουν και 

αυτήν καταργήσει στα μάτια του κόσμου. 
 Ο πάπας Φραγκίσκος συνιστά στους καθολικούς ιερο-
κήρυκες να μην καταφέρονται κατά της ομοφυλοφιλίας, 
και ο ίδιος στις 6 Μαΐου φιλά το χέρι ενός ομοφυλόφιλου 
ιερέα και συλλειτουργεί κατόπιν μαζί του! (φωτό). 

Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από 
σας, λέει ο Χριστός. Συνεπώς όχι με υποχωρήσεις 
πολιτικού τύπου αλλά με Χριστιανική ζωή, με λόγια και 
έργα, θα εκδιωχθεί ο εχθρός.  

«Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου, και θα σας υψώσει» λέει ο άγιος Ιάκωβος στην 
επιστολή του (∆ κεφ.), όχι να υψωθείτε με τα Gay-prides, γιατί «όποιος υψώνει τον εαυτό του 
θα ταπεινωθεί»! (Λουκ.14,11). 

 Τρίτη 18 Ιουνίου / 1 Ιουλίου 2014 
Οσίου Λεοντίου του Μυροβλύτου και ∆ιονυσιάτου 

Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - www.imdleo.gr 
 

Υπενθυμίσεις σε σχέση με την διαφορετικότητα και την θεωρία του δημάρχου Μπουτάρη (video): 
http://youtu.be/cZ_PiNoUgNs ή εναλλακτικά: http://vimeo.com/99386344 

http://en.gloria.tv/?media=610678
http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/10_Osios_Nilos-Efraim.pdf



