
<b>Biserica de gheata de la Balea Lac</b>
Cea de-a doua biserica de gheata din lume a fost sfintita sambata, la Balea Lac. Biserica este singura din
sud-estul Europei. Lacasul de cult are icoane, cruci si banci, toate facute numai si numai din gheata.
Sfintirea bisericii a fost facuta in prezenta unor preoti evanghelici si catolici. Preotii ortodocsi au refuzat
sa slujeasca acolo, desi au fost invitati. 
  
  Preoti evanghelici si catolici vor oficia slujbe, incepand de sambata, in fiecare duminica, dar si la
sarbatorile importante. In biserica de gheata se vor oficia si botezuri si cununii. Primul botez urmeaza sa
aiba loc cat de curand, pentru ca managerul acestui proiect vrea sa isi crestineze fiul, nascut in urma cu
cateva saptamani, chiar in biserica de gheata.
  
  Stradanie pentru religie
  La biserica de gheata de la Balea Lac au muncit timp de mai bine de o luna peste treizeci de oameni.
Acestia au lucrat la temperaturi foarte scazute, pe ninsoare si chiar viscol, dar rezultatul arata ca efortul a
meritat. Icoanele cu Maica Domnului si Iisus Hristos au fost sculptate de un tanar student la arhitectura. 
"A fost o munca usoara, pentru ca in gheata se sculpteaza mai usor, dar a fost in schimb foarte frig. Tema
acestor sculpturi este inspirata din icoanele din bisericile ortodoxe si evanghelice" , spune tanarul.
Biserica de gheata este singura de acest fel din Sud-Estul Europei si a doua din lume. O astfel de
constructie mai exista doar in Suedia.  "Potentialul turistic al Romaniei pe linie religioasa este foarte bine
dezvoltat si acesta a fost si scopul pentru care am ales sa fac o biserica de gheata, in care sa se tina
slujbele pentru mai multe religii" , spune Arnold Klingeis, managerul acestui proiect. 
  
  Refuz ortodox
  Chiar si preotii care au slujit in acest lacas au ramas impresionati.  "E ceva unic aici la Balea si mi se
pare nemaipomenit ca exista un loc in care pot sluji mai multe biserici" , spune un preot evanghelic,
prezent la sfintirea Bisericii de Gheata de la Balea Lac. Desi a fost invitata si Biserica Ortodoxa, preotii
au refuzat sa slujeasca in Biserica de Gheata.  "Am felicitat managerul acestui proiect pentru ceea ce a
facut, dar preotii ortodocsi nu vor sluji niciodata intr-o biserica de gheata" , spune Mitropolitul
Ardealului, Laurentiu Streza. Turistii au ramas extrem de impresionati de edificiul ridicat in creierii
muntilor.  "Este nemaipomenit. E prima data cand vin la Balea si nu stiu cand o sa mai am ocazia sa ajung
dar cred ca este o oportunitate deosebita sa poti vedea acesta biserica. E ceva deosebit" , spune unul dintre
turistii care si-au petrecut sfarsitul de saptamana la Balea. 
  Fara lumanari
  Biserica de gheata este singura in care nu vor fi aprinse niciodata mai mult de doua lumanari pentru ca
nici peretii, nici altarul si nici icoanele sa nu se topeasca.
  
  Gabriela ROMAN
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