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Строеж на храм „събуди” целебен извор
Слепи поглеждат, ако измият очите си на потока

Православен храм, белязан от чудеса, отваря врати до няколко месеца край
драгоманското село Несла. Божият дом носи името на равноапостолите „Петър и
Павел". Той все още не е напълно завършен, но всеки ден от цялата страна идват тълпи
от вярващи. Хора, скътали болката в сърцата си с едничката надежда Бог да премахнe
несгодите им.
Без „ох" и „ах" всеки изминава черния път до селцето и дава своята лепта за
довършването на християнската обител. А ако трябва, се включва и в строителния
процес. Без да се знаят, християни от цялата страна участват в довършването на
светата обител, опиянени от лечебната сила на мястото.
Кръст в небето показва къде ще е храмът
"Храмът е благословен", шептят миряните, видели сиянието във вид на кръст, което се
издига над новостроящия се храм. Чудото е заснето от не един и двама жители на
селото, от техни деца и внуци и от многото любопитни посетители, които идват, за да
нагледат как върви градежът на Божия дом. Дори и след като майсторите започват
работа по църквата, странното явление се наблюдава няколко пъти в месеца вечер и
трае няколко секунди. Който го види, се изпълва с мир, любов, забравя злоба и завист и
е способен да прости и на най-върлите си душмани, категорични са хората от Несла.
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Богобоязливите хорица от селото вярват, че странните светлинки всъщност са знак
Божи, който идва да им покаже, че там горе Господ е доволен, че неговите чада са
приели съвета му и се борят да имат свое място за молитви.
Незрящите проглеждат

В имота, където се строи храмът, след десетилетия „сън" се събужда изворче, което
църцори с тънка струйка. Според легендата, който пие от него, болест няма да го мори.
То обаче тече много слабо, затова няма как да видите край него опашка с пластмасови
бутилки. Всеки пийва по глътка, за да има за всички. А дори, когато в двора се събере
цяла тълпа, после не остава и хартийка - всички знаят, че мястото трябва да остане
чисто, за да продължи да помага. Незрящи, които си измивали очите с вода от извора,
са проглеждали според твърденията на местните хора. Земята за строежа е дарена от
местни хора, а градежът започва със съдействието на щедри спонсори. Там
полузакопани в земята стоят останки от древни постройки. Вероятно това са древни
християнски храмове. Около един от древните кръстове хората палят свещички и той е
почернял от нагара. Кръстът събира разделени семейства, а ако човек и искрен и
коленичи до него за молитва - може да изпълни всяко желание.
Проектът за градежа на църквата е одобрен лично от Негово светейшество българския
патриарх Максим. Според специалисти църквата „Свети Петър и Павел" е на път да се
нареди сред най-красивите и канонично изградени църкви в страната.
Бездетни булки зачеват, безработни намират работа
Още когато започва строежът, свещеното място помага на всеки, който се включва в
благородната инициатива. При старта на градежа на църквата една жена иска да
помогне, но няма пари. Затова само пожелава да готви безплатно на работниците.
Всички в селото знаят, че тя има проблем с дъщеря си - младата жена не може да има
деца. Дванайсет години опитите са неуспешни, но щом майка є започва да помага на
църквата, щерката зачева. Според местните това се дължи на силата на мястото. То
помага на тези, които вършат добро за църквата. Мъжете, участващи в градежа без
заплащане, споделят, че животът им рязко се променя. От безработни дюлгери,
повикани да помогнат, те си намират добре платена работа и забравят немотията. В
селото отсега се заричат, че като стане готов храмът, вътре ще сложат иконата на
равноапостолите Петър и Павел. Иконата е чудотворна. Тя плаче, ако нещо лошо очаква
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селяните или ако човек с нечестиви помисли се приближи до нея, за да я докосне.
Мястото сякаш самo привлича дарители
Внуци на местни жители пристигат от чужбина с желанието да помогнат за добро дело
и първата им работа е да подкарат колата към църквата.
Когато храмът стане готов, веднъж седмично ще идва свещеник, който извършва
християнските ритуали.
И обратното също се случва. Генерал, който е обещал по някое време да даде пари,
изведнъж идва и казва: "Трябва да ви дам парите сега!". Защото катастрофира, колата
става на хармоника, а той излиза жив и здрав от нея, без една драскотина.
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