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Χειροτονία
κενυάτου

Ἱερομονάχου

ΤΗΝ Κυριακή, 28.10/10.11.2013, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλο-
γία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἐχειροτονήθη 

Ἱερομόναχος ὁ Ἀδελφὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς π. Ποιμήν, ἐκ Κένυας καταγόμενος, στὸν 
προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ Αὐτῆς, ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Με-
θώνης κ. Ἀμβρόσιο, ὑπεύθυνο τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῶν Ἐνισταμένων στὴν Κένυα τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς. Στὴν Θεία 
Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. 
Θεοδόσιος, Κληρικοὶ Αὐτῆς, ὡς καὶ ὁ ἐκ Κένυας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. 
π. Ἰάκωβος Γουώρινγκε.

 Ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ 
π. Ποιμένος εἶχε πραγματοποιηθῆ 
στὸν ἴδιο Ἱερὸ Ναὸ ὑπὸ τοῦ ἰδίου 
Ἀρχιερέως δύο ἡμέρες ἐνωρίτερα, 
στὴν Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

Ὁ νέος Ἱερομόναχος π. Ποιμήν, 
κατὰ κόσμον Μωυσῆς Ντζέρου, 

γεννήθηκε τὸ 1980 στὸ Ἔμπου τῆς Κένυας, προσῆλθε δὲ στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010. Κατόπιν τῆς προ-
βλεπομένης πνευματικῆς δοκιμασίας, ἐκάρη Ρασοφόρος Μοναχὸς τὸν 
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Δεκέμβριο τοῦ 2012. Ἡ ἱερατικὴ χειροτονία του ἐκρίθη ἀναγκαία, ἐφ’ 
ὅσον πρόκειται νὰ ἐπιστρέψη ἐντὸς ὀλίγου στὴν πατρίδα του Κένυα, 
ὅπου θὰ ἀσκῆ τὴν διακονία του, ὡς ὑπεύθυνος-προϊστάμενος στὴν 
νεόδμητη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν 
περιοχὴ τοῦ Ἔμπου, ὅπου ἤδη τὸν ἀναμένουν δύο Δόκιμοι Μοναχοί, 
ὥστε ἡ Μονή, τὸ ἀγρόκτημα καὶ τὸ κτήριο τῆς ὁποίας ἐδώρισε καὶ 
ἑτοίμασε ἐκλεκτὸς πιστὸς τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς μας, νὰ ἀρχίση σὺν 
Θεῷ τὴν λειτουργία της.

Ὑπενθυμίζεται, ὅτι τῇ ἐπιμονῇ καὶ φροντίδι τοῦ ἀειμνήστου Σεβασμ. 
Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ († 2013), εἶχε ἱδρυθῆ καὶ 
λειτουργεῖ στὴν Ἱεραποστολή μας στὴν Κένυα ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ 
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὑπὸ τὴν σοφὴ καθοδήγησι τῆς 
Ἡγουμένης Γεροντίσσης Χριστονύμφης, ἀριθμοῦσα ἤδη 19 Μοναχὲς 
καὶ θάλλουσα ἐλπιδοφόρως.

Οἱ εὐχὲς πάντων συνοδεύουν τὸν Ἱερομόναχο π. Ποιμένα, ὥστε νὰ 
ἀνταποκριθῆ στὶς ὑψηλὲς προσδοκίες γιὰ μία εὐλογημένη Μοναχικὴ 
πορεία καὶ μαρτυρία στὴν Κένυα.  




