
«Geniş yere doğru»

Türkisch – Türkçe



« Mariastein 2025 »
– Mariastein Aziz Benedikt Manastırı tarafından 2015 yılından bu yana uygulan-

makta olan projenin adıdır. Bu proje, « geniş yere doğru çıkarmak » « ( Zebur 18,20 ) 
ifadesinin yer aldığı İncil vaadi ile ilgilidir ve aşağıdaki yönlerden Mariastein'in  
geleceğine yöneliktir:

• Azize Meryem ve kutsal yolculuk
• Manastır ve manastır cemaati
• Dine yönelme ve inancı derinleştirmenin devamlılığı
• Dini ve ruhani formasyon ile kültür, sağlık, serbest zaman faaliyetleri  

ve gastronomi alanlarındaki teklifler
• Manastıra ait binaların kullanılması ve geliştirilmesi
• Manastır meydanının ( Klosterplatz ) yeni düzeni ve köy girişindeki  

otoparkın idaresi

Bugün, manastır ve kutsal yolculuk 
için sorumluluğun tamamı 16 Aziz Bene-
dikt keşişine aittir. Bunların yarısından 
fazla 80 yaşının üzerindedir. Manastır 
içinde, konuk evinde ve manastır ma-
ğazasında yaklaşık 25 çalışan ( 15'i tam 
zamanlı olarak ) istihdam edilmektedir. 
Manastır bölgesine ait olan çiftlik, otel 
« Kreuz » ve restoran « Post » mevcut du-
rumda kiralanmış durumdadır.

Keşişler, Aziz Benedikt'in kaidelerine 
bağlıdır. Günde beş veya altı defa dua 
okumak ve ayin yapmak için bir araya 
gelmektedirler. Ayrıca, kutsal yolculuk 
idaresini yapmakta, saliklere ruhani reh-
berlik sunmakta, kilise hizmetlerinin or-
ganizasyonu, Mariastein manastırı der-
gisi, arşivler ile diğer kültürel varlıkların 
idamesi ile ilgili sorumluluğu üstlenmek-
te ve birkaç kilise toplanmasının yanı sıra 
eğitim faaliyetlerine katılmaktadırlar.



Mariastein, Orta Çağdan bu yana bir 
kutsal yolculuk mekanı olmuştur. Bu ma-
bedin merkezi, kilisenin inşa edildiği kaya-
nın ayaklarındaki bir mağara ve Meryem'in 
Oğlu için aracılık yapmaya çağrıldığı ve say-
gısını gösterdiği yer olan İnayet Şapelidir.  
1640 yılı civarında, Aziz Benedikt mensup-
ları Beinwil'den ( SO ) Mariastein'e gelmiştir.  
Manastır ve kutsal yolculuk kilisesini inşa 
etmişlerdir ve bu tarihten bu yana saliklere 
hizmet sunmaktadırlar.

Her yıl, Mariastein'e 250.000 kişi gel-
mektedir. Bu kişilerin çoğu, huzuru ve 
dinginliği tecrübe etmek, sessizlik ve 
teselli bulmak, dua etmek ve yakarmak, 
Tanrı'ya şükranlarını sunmak için mağa-
ra ve kiliseyi ziyaret etmektedir. 

Sanat ve kültür ile ilgilenen kişilerin 
yanı sıra doğal güzelliklerin ve manzara-
nın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçiler 
de mevcuttur. Çoğu kişi dinlenmek, de-
şarj olmak, vücutlarını, ruhlarını, kalple-
rini ve zihinlerini yenilemek için burada 
birkaç gününü geçirmektedir.



Mariastein, insanların gücü ve gü-
venliği bulduğu, hoş karşılandığı ve bir-
çok karşılaşmanın mümkün kılındığı bir 
ortam olarak kalmaya devam etmelidir.

Mariastein'in geleceği tam da bu ne-
denle bizim için çok önemlidir. İleride 
kutsal yolculuğun geliştirilmesi ile kim 
ilgilenecek ? Mariastein'in dini ve kültü-
rel mirasını gelecek nesillere kim aktara-
cak ? Binaların en iyi şekilde kullanılması 
ve bakımının en iyi şekilde yapılmasın-
dan kim sorumlu olacak ?

Manastır cemaati bunu yalnızca bir-
kaç yıl daha yapabilecek durumdadır. Bu 
süre geçtikten sonra ne olacak ? Hangi 
özel taraflar sorumluluk üstlenecek ? Bu 
sorumluluğu başka kilise kurumları dev-
ralacak mı ? Kamunun müdahil olması bu 
eksiği kapatabilir mi ?

« Mariastein 2025 » bu soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. 
Bölgenin dayanaklarını güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir projedir:

• Manastır cemaati - sponsorluklarda artış 
• Kutsal yolculuk: ileri düzeyde geliştirme ve yeniden oryantasyon 
• İş birliği: din ve göç, kaynakların ekolojik ve sürdürülebilir kullanımı 

alanlarında ( tarım, turizm, yeni şirketler ve kuruluşların kurulması ).
• Altyapı: manastırın taşınmaz varlıklarının idaresi ve dönüştürülmesi, 

manastır meydanının ve köyün girişindeki otopark alanının yeniden 
geliştirilmesi

Bir süredir, çeşitli çalışma grupların-
da harici uzmanlar manastır cemaatinin 
karar vermesine yardımcı olmak üzere 
keşişlerle birlikte çalışmaktadır.

« Mariastein 2025 » tamamlanması 
birkaç yıl sürecek bir projedir. Dolayısıy-
la manastır cemaati kuvvetli bir desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. Kamusal hayatın 
tüm bölümlerinden 34 kişiden oluşan 
geniş bir himaye komitesinin yanı sıra 
yaklaşık 2500 üyesi bulunan « Mariaste-
in Manastırı'nın Dostları » birliği, projeye 
danışmanlık desteğinde bulunmaktadır. 
Ayrıca, buraya gönülden bağlı olan sa-
likler, erkekler ve kadınlar ile Mariastein 

ile çevre bölgesinden bir keyifli vakit 
geçirme alanı olarak faydalanan, burayı 
seven kişiler mevcuttur.

Bu projenin uygulanması için 25 mil-
yon İsviçre frangı değerinde yatırım yapıl-
masını bekliyoruz ( Ocak 2021 itibarıyla ). 
Bu para, yeni faaliyetlerin geliştirilmesi, 
yeni iş kanallarının oluşturulması, bina-
ların dönüşümden geçirilmesi, kamusal 
alanlar ve mekanların tasarlanması, or-
ganizasyon ve iletişimi içeren hedefleri-
mize ulaşmamız için ele almamız gereken 
tüm hususlar için gereklidir.

Her türlü desteğiniz için müteşekkir olacağız. 

PostFinance hesabına yapılacak bağışlar için: 
CH13 0900 0000 4000 2800 9



İrtibat kişisi:

Mariano Tschuor 
«Mariastein 2025» Proje Yöneticisi 
Klosterplatz 2 | 4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

PostFinance hesabına yapılacak bağışlar için:  
CH13 0900 0 000 4000 2800 9

Peder Başkeşiş Peter von Sury: 

« Mariastein'in Aziz Benedikt mensupları olarak 
artık bu yoğun ve etkileyici işleri tek başımıza 
yürütemeyecek durumdayız. Bunu ancak birçok 
bağışçının ve kamunun büyük bir kısmının  
yardımıyla yapabiliriz. »
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