
Catedrala Evanghelica
Biserica Evanghelica este una dintre cele mai impunatoare cladiri din centrul istoric al orasului Sibiu, si
asta datorita inaltimii turnului acesteia ( cel mai inalt din Transilvania-peste 73 de metri ) vizibil din
aproape oricare parte a orasului. Imaginea bisericii evanghelice din Sibiu este cel mai des intalnita pe
cartile postale cu imagini din orsul Sibiu. 
  
  Biserica este cunoscuta mai ales pentru orga din interiorul impresionant, o orga in stil baroc realizata de 

un mester slovac in anul 1671, orga ce a inlocuit prima orga adusa la Sibiu in anul 1585. Este cea mai
mare orga din S-E Europei. În timpul verii, pe perioada iunie-septembrie biserica evanghelica
organizeaza concerte de orga, care atrag numerosi turisti in fiecare zi de miercuri cand au loc aceste
deosebite auditii. 
  
  Impresionanta cladire este un amplu edificiu in stil gotic, cu planul format dintr-un cor poligonal
compus din trei travee, flancat la nord de o sacristie; urmeaza spre vest un transept, apoi nava centrala si
cele doua laterale, in vest a fiind construit turnul masiv, inglobat in cele din urma intr-un nartex format, la
randul sau, din trei nave. 
  
  Aspectul bisericii a fost modificat pe latura sudica dupa 1474, cand s-a hotarat transformarea bazilicii
intr-o biserica-hala. S-a suprainaltat astfel peretele exterior sudic, iar in interior, prin transformarea
structurii zidului, s-a format o tribuna laterala prevazuta cu bolta stelata. Biserica evanghelica din Sibiu,
una dintre cele mai monumentale lacasuri de cult gotice din Romania, prezinta o importanta deosebita
deoarece, asa cum arata academicianul roman Virgil Vatasianu, realizeaza pentru intaia oara imbinarea
bazilicii arhaice cu o elevatie gotica matura.
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  În interior, in colaterala nordica, ogivele se sprijina pe console cu motive vegetale, una dintre ele fiind
decorata cu o masca umana. Pe cheile de bolta sunt reprezentati Maria si Isus, apoi simbolurile
evanghelistilor Luca si Marcu. 
  În partea de nord-est a monumentului se afla usa de acces la sacristie, care are incastrat in zidarie un
detaliu al unei usi in stil renascentist , provenit foarte probabil din casa comitelui Albert Huet, blazonul
sau fiind datat in 1595. 
  
  Deosebit de valoros si bogat este inventarul mobil al bisericii evanghelice. Chiar daca o serie de vase de
cult din argint aurit, opere ale unor vestiti mesteri sibieni, precum Sebastian Hann, nu sunt accesibile
publicului, alte piese de mare valoare pot fi admirate in biserica.
  In cor, in axul bisericii se afla una din cele mai frumoase cristelnite de bronz existente in tara noastra.
Are forma unui potir cu talpa, picior, nod si bazin, fiind decorat cu o serie de inscriptii cu minuscule si
majuscule gotice. Este opera mesterului Leonhardus din anul 1438. 
  

  Biserica evanghelica a servit si ca loc de inmormantare pentru primarii, comitii sau alte personalitati
sibiene. Pietrele funerare care acopereau mormintele acestora au fost demontate din nava bisericii in anul
1853 si incastrate in zidurile ferulei, obtinandu-se astfel un ansamblu unic ca valoare in Romania.
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