
Balea lac - Sase preoti au sfintit un lac
Slujba la peste 2000 de metri altitudine. S-a intamplat la Balea, unde sambata, mai multi preoti
ortodocsi, catolici si evanghelici au sfintit lacul din care urmeaza a fi scoasa materia prima pentru
Biserica de Gheata.
  
  Slujba de sfintire a inceput la ora 12. sase preoti din toate cele trei confesiuni au urcat in creierii
muntilor pentru a sustine o slujba cu totul si cu totul inedita. Pana si pentru ei a fost ceva cu totul si cu
totul nou.  "E ceva deosebit, nu numai slujba ci si aceasta constructie cand va fi terminata. E ceva
frumos" , spune un preot ortodox de la Parohia din Avrig, cel care a sustinut slujba de sfintire. Slujba a
avut loc cu toate ca mitropolitul Ardealului a declarat, saptamana trecuta, ca preotii ortodocsi nu vor
sustine slujbe in astfel de biserici. Alaturi de preoti, si turistii au mers la Balea Lac sambata pentru a
asista la eveniment. Pentru ei, intregul acest edificiu este ceva interesant si asteapta cu sufletul la gura
finalizarea lucrarilor. Pentru acest lucru trebui foarte multa rabdare, deoarece vremea se pare ca nu prea
tine cu constructorii.  "Am sistat deocamdata lucrarile, pentru ca meteorologii ne-au anuntat ca va veni un
val de caldura timp de o saptamana si nu are rost sa lucram pentru ca se topeste si am munci in zadar" ,
spune Peter Klein, seful de santier. In acest moment doar o echipa formata din sase muncitori mai este la
Balea. Restul pana la 30 vor urca doar cand vremea se va mai raci. Cu toate acestea, managerul
proiectului vrea totul gata pana de Craciun.  "Speram ca de Craciun totul sa fie gata. Vrem ca atunci
turistii care vor veni aici sa poata asista la slujbele care se vor tine in biserica de gheata" , spune Arnold
Klingeis. Biserica de Gheata va avea aproximativ 60 de metri patrati, dar loc efectiv vor avea in ea
aproximativ 10 credinciosi. Pe langa acestea, constructorii urmeaza sa ridice si coloana infinitului si masa
tacerii, tot din gheata, in imediata apropiere a celor doua edificii.
  
  Deocamdata au fost construite doar altarul si o cruce, iar pana de Craciun atat biserica de gheata, cat si
hotelul vor fi pregatite pentru a primi turisti.
  
  Gabriela ROMAN
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