
Biserica Evanghelica-Lutherana fortificata din Mosna
Una dintre cele mai frumoase si mai impunatoare biserici-hala nu numai din zona Tarnavelor ci, din
intreaga Transilvanie, este, in mod cert, Biserica Evanghelica-Lutherana fortificata din Mosna. Ea a fost
construita in perioada 1480-1486 de catre celebrul pietrar din Sibiu, Andreas Lapicida, pe structura
peretilor exteriori ai bazilicii de la care incorporeaza si utilizeaza material. Pietre de la stalpii care
delimitau navele au fost folosite pentru ridicarea primei perechi de coloane. 
 Corul impunator prezinta o absida poligonala in trei laturi, fiind acoperita de o bolta cilindrica cu
penetratii. Nervurile de teracota ale boltii corului si absidei se termina in doua chei de bolta ce infatiseaza
un licorn si pe Maria cu Pruncul, ultima fiind datata din 1525. Pe peretele nordic al corului, este intrarea
catre sacristie. 
 Amvonul, ca si ancadramentul de piatra al usii, datat in 1501 si realizat de acelasi pietrar este unul dintre
exemplele perfecte de sculptura gotica tarzie din Transilvania. La fel de remarcabil este si tabernacolul,
inalt de peste 11m, care se afla langa usa sacristiei. Monograma mesterului pietrar poate fi descifrata pe
strana tripartita din piatra, datand din 1500 si terminata pe peretele sudic al corului, cu trei arce in
acolada. 
 Peste sacristia boltita s-a construit o capela, la care se poate ajunge pe scara spiralata, adapostita in
turnuletul alipit la exterior corului si sacristiei. Navele sunt despartite de patru perechi de coloane, dintre
care trei, de la vest, sunt din caramida, iar cea de la est, din piatra refolosita. Toate coloanele sunt
inclinate spre exterior pentru a sustine boltile navelor laterale construite inaintea navei centrale. 

 Biserica a suferit renovari, reparatii si constructii in anii 1575, 1630, 1658, 1698, 1701, 1718, 1763,
1791, 1824, 1919, 1998, 2000. În secolul al XIV-lea a fost ridicat, la vest, turnul-clopotnita, unde accesul
se facea prin intermediul corpului de legatura construit intre turn si biserica, prin fereastra celui de-al
doilea etaj al turnului. Pe laturile de nord si de sud se afla doua porticuri, deasupra carora s-au construit
capele, intarite cu un cat de aparare. Constructia zidului de fortificatie a inceput in 1520. Atunci a fost
suprainaltat corul cu inca un nivel, fiind prevazut cu guri de turnare intre contraforti si cu metereze
dreptunghiulare. 

 Dedesubtul cladirii de legatura dintre turn si biserica a fost construita o mica incapere, precum si un alt
turn langa cel vestic. Acesta are trei nivele si pentru o buna bucata de vreme a devenit sediul Primariei din
Mosna. Turnul-clopotnita a fost inaltat cu un al saptelea nivel si prevazut initial cu un drum de straja. Tot
in 1520 au inceput si lucrarile de construire a incintei. Zidurile aveau o inaltime de 9 m si descriau un
traseu dreptunghiular. Curtina este intrerupta de doua turnuri si de doua bastioane. Turnul de poarta, de la
sud-est, are cinci niveluri, iar cel de la sud, ce proteja intrarea pietonala are trei niveluri. Zidul de nord-est
incorporeaza o capela gotica databila din a doua jumatate a secolului al XV-lea. Partea interioara a
curtinei avea camari, pe doua niveluri, deasupra carora se aflau drumurile de straja. Majoritate acestor
incaperi au fost insa demolate. 
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