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Den danske fransiskanske legsøster Bente Wolf har utgitt sin første 

bok. Den er en beretning, skrevet på hennes morsmål, om de viktige 

hendelsene i livet til en helgen og mystiker. På en personlig og 

engasjert måte skriver hun om en av hennes ordensbrødres store 

helgener. 
 

Innholdet er delt inn i fire hovedtemaer, foruten forord, etterord og 

kildeliste. 

 

Som lesere blir vi først og fremst kjent med Maximilian Maria Kolbe, men også hans kjære 

fedreland Polen. Forfatterens innlevelse i det hun forteller om Polens kristne røtter, gjør inntrykk.  

 

For de av oss som er oppdratt i en tro fri for mystikkens dybder, er det fascinerende å lese om den 

kraft som kommer til Maximilian Kolbe og hans arbeide under ledelse av jomfru Maria. 

 

Bente leder oss tilbake i historien, tar oss med til vår nære fortid, og loser oss inn i fremtiden med 

en innlevelse og et personlig engasjement som er en styrke for fremstillingen.. 

 

På en gripende måte tar vi del i den ufattelige lidelse, fornedrelse og ydmykelse som ble dem til del, 

som havnet i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Maximilian Kolbe var et håp og et lys for 

mange. Mange var også de uforklarlige hendelsene som skjedde rundt ham. Frivillig gikk han i 

døden for å redde en ukjent medfange. 

 

Kolbe var et særskilt begavet menneske på alle felt. Han hadde et lysende intellekt innen realfag og 

humane fag, som språkfagene. 6 språk snakket han flytende, og i tillegg litt japansk. Hans åndelige 

gaver var også særskilte. Han kunne blant annet forutsi at menneskene i fremtiden ville dra ut i 

verdensrommet. 

 

Som barn kom jomfru Maria til lille Raymond (hans døpenavn) på en oversanselig måte. Det 

båndet som ble knyttet mellom dem da, var også et forvarsel om den skjebne gutten skulle få. 

 

Maximilian Maria Kolbes indre veg var mystikerens. Den kilden, som han øste av, gjennomskinte 

hans ytre liv og førte frem til helgenkåring. 

 

Bente Wolf, som er gründer og leder av Assisi Mission, har selv opplevd en bemerkelsesverdig 

vending i sitt liv, noe som skjedde like før årtusenskiftet. Etter mange års lengsel etter å besøke 

Assisi, ble turen realisert i 1999. Her kom hun i kontakt med en fransiskanerbror, pater Max. Mizzi. 

Han ble hennes guide og veileder inn i en ny verden der mystikken er et akseptert faktum forbundet 

med dyp spiritualitet og tro. Hun forteller om dette i forordet. 

 

Bente gir av seg selv i denne boken. Vi føler hennes store engasjement og varmt bankende hjerte. 

Kimen til boken om Maximilian Maria Kolbes liv og levnet ble sådd, da hun var på sin første reise 

til Polen og besøkte Niepokalanow, Maximilian Kolbes kloster innviet til jomfru Maria. 
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På en naturlig, men spennende måte, evner Bente å trekke tråder tilbake til fortid, nåtid og fremtid 

Hun forholder seg til ord og begreper knyttet til vår tids ny-spirituelle vokabular. Slik hjelper hun 

leseren til eventuelt å gjenkjenne sin egen prosess og viser veg for den som søker. 

 

Boken anbefales til alle som tørster etter en dypere mening med livet. Den anbefales til alle som 

leter innenfor det som kalles «det alternative». Den anbefales også til de som føler at de går i 

ørkenen og tørster, tørster etter det «levende vann». 

 


