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Henvisning: 

Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument. 

 

Helbredelsesberetning 

E. G., H., 8.4.1957 

H., den 8.4.1957 

Da jeg i 1950 blev syg af leddegigt, kendte jeg endnu ikke noget til Bruno Grönings 
helbredelsesresultater. Det kom alt sammen så overraskende hurtigt. Mine led på 
hænder, fødder og venstre knæ var røde og meget hævede af betændelsen. Vanvit-
tige smerter plagede mig mere fra dag til dag, især også i ryggen, så jeg slet ikke 
kunne gå oprejst mere. Alle lægernes anstrengelser var forgæves. Sprøjter af for-
skellig art, tabletstød, bade og bestrålinger havde jeg fået nok af. En 6-ugers kur på 
en klinik bragte ingen lindring af mine smerter. Da jeg i slutningen af 1953 flyttede til 
Slesvig-Holsten, hørte jeg der om hr. Bruno Grönings helbredelsesresultater, og intet 
kunne mere afholde mig fra at opsøge ham, for det var vel den sidste hjælp for mig. 
Først blev det ikke bedre, tværtimod, det blev endnu værre. Men den faste tro på 
Gud og sundheden, sådan som hr. Gröning havde lært os det, og som jeg nu var fast 
besluttet på, skænkede mig allerede bedring efter nogle måneder.  

Selv om jeg til at begynde med kun mærkede lidt, blev det dog dag for dag bedre. 
Mine led gjorde ikke så ondt som tidligere. Jeg begyndte igen at blive et menneske, 
som jeg tidligere var. Selv om mine led endnu er hævede, så har jeg dog færre smer-
ter. Betændelsen er gået tilbage, og leddene er blevet bløde. Jeg kan gå igen, og har 
den faste tro på, at resten af min leddegigt bliver helbredt. Gud velsigne den, der 
skænkede mig troen på Gud og sundheden igen, må han hjælpe mig, så jeg altid vil 
være forbundet med ham i taknemmelighed. 

E. G. 

H., W…str. 19 
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