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Anmeldelse af  bogen: ”Gud elsker dig. 

Ikke fordi du er god, men fordi Han er.” 
Foredrag af Pater Maximilian Mizzi OFM Conv., Assisi  

i årene 2004-2007 
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I årene 2004 -2007 holdt pater Maximilian Mizzi en rekke foredrag 

for mennesker som ble tiltrukket Assisi Mission. Foreningen  ledes 

av Bente Wolf. Bente har lagret opptakene, og nå er 21 av disse 

utgitt i e-bok, til stor glede for oss som derved får innsikt i pater 

Mizzis store misjonsarbeide og spennende liv. 

 

At pater Mizzi var et hjertemenneske og ualminnelig gjennomskinnelig og ydmyk i sin personlighet, 

skinner mot oss i hvert eneste foredrag. Det er interessant å lese om hans oppvekst på Malta under 

2. verdenskrig, om morens urokkelige tro og tillit til Guds hjelp, om hans første møte med den 

fransiskanske orden der, og om alle årene i ydmyk tjeneste for den fransiskanske orden i Assisi, der 

han i 2008  forlot denne verden.  

 

Maximilian Mizzi var en fredsskaper av stort format. Alt han forteller om dette er til  å bli  myk i 

hjertet av. Han var en pioner for økumenisk og interreligiøs dialog og tilrettelegger for dialog 

mellom alle verdens religioner. 

 

Det er en glede å lese om hans dype engasjement, også om hans innlevelse, omsorg og 

uforbeholdne kjærlighet til Guds skaperverk. Kjærligheten til Gud fyller han helt. Gjennom sitt 

åpne hjerte strømmer den kjærligheten videre til alle han møter på sin veg.  

 

Hans forbilde var Frans, hans læremester var Jesus og hans hjerte banket varmt for Maria, Guds 

mor. Engasjert forteller han om Maria som et ”mellomledd”, en medhjelper for Guds plan. 

Hvordan den protestantiske kirke kan legge så liten vekt på henne, stiller han et stort spørsmålstegn 

ved. For oss som er født inn i det kirkesamfunnet, er det virkelig spennende å få 

førstehåndskunnskap om blant annet Marias store rolle som mor, som disippel og verdensmor og 

som hjelper for det enkelte menneske. Vi lærer henne å kjenne på en  utvidet måte. Hun 

levendegjøres i våre hjerter. 

 

For alle som leter etter en dypere mening bak det støyende ytre livet, vil gullkorn finnes blant disse 

foredragene. Her finnes mye å meditere og kontemplere over. 

 

Det er pater Mizzis egen stemme vi hører, og alt han sier blir stående som et lysende testamente 

over hans selvutslettende engasjement for verden. 


