Света Богородица Троеручица

Иконата

на света Богородица
Троеручица (Триръка), която се намира
днес в Троянския манастир, донесъл един
монах от Света Гора, който минал на път за
Влашко оттук. Той носел със себе си тази
чудотворна икона, дар за близките си във
Влашко. Като разбрал, че в Троянската
планина отскоро се подвизава благочестив
отшелник1, светогорецът се отбил при него
и прекарали заедно в постнически подвизи
доста време. Народът от близо и далеч се
стичал за поклонение на светата икона,
която показала не малко чудеса в
Троянските
предели.
……..
Като дошло време да продължи пътя
си за Влашко, той оседлал коня, прекръстил се и тръгнал на път. Но не излязъл
още от двора, конят се препънал и паднал. В това духовникът видял Божи знак,
отложил пътуването си и се върнал с иконата при отшелника. След време отново
потеглил на път, но на същото място конят му пак паднал. Сега вече той разбрал,
че това става, защото иконата не желае да напусне това място. С дълбок поклон и
умилни сълзи той се простил с иконата и отпътувал сам с Бога в сърцето си.
Троянският отшелник скоро привлякъл още неколцина братя, които построили за
чудотворната Богородична икона малка дървена църквица и започнали да служат
в нея. Броят на поклонниците и заселниците нараствал, за тях построили килии и
странноприемница. Така възникнал Троянският манастир. … ….………………
Славата на чудотворната икона „Света Богородица Троеручица” се разнесла
на длъж и шир, защото непрекъснато дарявала изцеление на идващите с вяра при
нея: болни се изцерявали, прокажени се очиствали, неми проговаряли, разслабени
прохождали. На всеки за всичко помагала. ……………………………………..
Света Богородица Троеручица спасила местното население от земетресение
и от чумата2 през 1837 година. Заразата обхванала целия край и хората бягали по
лозята, за да се спасят, но и там ги настигала страшната болест. Някои хора
потърсили спасение под покрова на Божията Майка в Троянския манастир.

Настанал нейният празник Успение Богородично. Местните управници съветвали
игумена3 да затвори портите и да не пуска за празника хора в манастира, та да не
дойдат болни и да заразят здравите. ……………………………………………….
– Не мога, чеда, да сторя това, защото и тези наши братя християни от нужда
прибягват до манастира. Не бойте се, имайте вяра в Божията Майка, тя ще ни
запази от чумата! ……………………………………………………………………..
В манастира имало и някои заразени, за които другите се грижели.
Игуменът, монасите и всички християни в манастира се молили през цялата нощ
преди празника. На сутринта била отслужена света Литургия. …………..
И станало чудо! Света Богородица опазила от болестта всички в манастира!
отшелник – човек, който е избрал да служи на Бога, като води монашески
живот в усамотение, далеч от хората.
2
чума – силно заразна болест, която в миналото причинила епидемии, взели
живота на над 100 милиона души по света.
3
игумен – пръв сред монасите в даден манастир, който ги ръководи.
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