
Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 24. september 1949 

”De har netop fra en ærlig, oprigtig journalists mund hørt …” 

Version fra 1.7.2013                     www.bruno-groening-stiftung.org                     Side 1 af 12
 

Henvisning: 

Dette er en afskrift af det stenografisk nedskrevne foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 24. 
september 1949 om eftermiddagen på Traberhof ved Rosenheim. 

Optagelser af Bruno Grönings foredrag med hans originale stemme kan fås som cd, og kan bestilles 
på følgende Internetadresse: www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 24. september 1949 

”De har netop fra en ærlig, oprigtig journalists mund hørt …” 

Hagen: 

Hr. Gröning har bedt mig sige et par ord til Dem. Han vil snart selv vise sig. Sagen er 
den: Vi har nu i timevis talt med nogle herrer fra pressen. Hr. Gröning har været borte 
i dagevis, næsten i to uger. Mange har ventet på ham. Grunden til at hr. Gröning var 
borte, var den, som De selv har haft lejlighed til at konstatere, at der i mellemtiden fra 
mange sider har fundet angreb sted mod hr. Gröning. Jeg hører selv til pressen, men 
der har været en hel række svinemikler på dette område. Men der er også i pressen 
rigtig mange journalister, for hvem det drejer sig om at hjælpe ham og at klarlægge 
hele situationen, efter at de selv har set, hvilken indflydelse hr. Gröning har på dem. 
Vi er i gang med endelig at give disse svinemikler en god lektion. 

(bifald) 

De må på den anden side forstå vanskelighederne, en mand som Gröning har ved sit 
arbejde. De gør Dem ikke begreb om det, der er allerede kommet hundredtusinder af 
breve, hundredtusinder af mennesker venter, og at man faktisk kun kan hjælpe dem, 
hvis det lykkes at lede alt dette ind i ordnede, organiserede baner, så alle endelig til 
sidst kan blive hjulpet. Når De herefter har hørt hr. Gröning, vil vi bede Dem om 
sammen med os at føre kampen mod laster og smuds.  

(bifald) 

For kun med Deres hjælp, når De bærer det videre, vil det være muligt, at vi kan 
bringe offentligheden så langt, at vi endelig kan få indrette kursteder, som er så 
påtrængende nødvendige for Dem alle. Det er alt, hvad jeg havde at sige. De vil 
forstå, hvorfor jeg har måttet lade Dem vente. Nu vil han selv tale til Dem. 
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Bruno Gröning: 

Mine kære helsesøgende! 

De har netop fra en ærlig og oprigtig journalist hørt, hvordan slette mennesker er i 
gang med at ødelægge dette gode, dette store, guddommelige værk. Intet lader man 
være uforsøgt. Men vi behøver slet ikke at undre os, når vi igen ser disse spørgsmål i 
øjnene:  

Hvordan var det, da vores Jesus var her på jorden; hvad har man da ikke foretaget 
sig; hvad har man ikke gjort for at ødelægge ham? Jeg lader Dem vide, at jeg i dag 
står nøjagtig ligesådan, at mennesker ikke kvier sig ved at gøre nøjagtig det samme, 
som man tidligere har gjort. 

(fyråb) 

Jeg bliver forfulgt på vej og sti. Man har forsøgt at forgive mig på en eller anden 
måde. Man har forsøgt at bortføre mig, det vil sige, holde mig fangen, så jeg måske 
der kunne gå ødelæggelsen i møde. Intet er disse mennesker for slet, for at rydde 
mig af vejen. Jeg siger Dem åbent her, at jeg intet frygter. Vorherre er med mig! 
Ligeså må jeg også lade Dem vide, at jeg ikke længere kan tolerere de tilstande, der 
hersker her for tiden. Og jeg vil vide at besvare disse smudsigheder. Jeg har således 
allerede i dag afsløret enkelte små sager. Jeg er i stand til at stille op mod enhver. 
Her har der været mennesker, som har listet sig til at have sagt noget, og så udadtil 
har påstået, at de ikke havde sagt det, men at jeg havde sagt det. Det gør mig ikke 
noget, jeg holder mig til sandheden. 

Livet tilhører ikke mig, mit liv tilhører Dem alle, for at kunne hjælpe Dem alle, og at 
jeg bliver forstyrret, det lader mig kold. Men svaret må jeg give; komme, hvad komme 
vil! Jeg frygter ikke for mit liv. Jeg ved, at ingen vil være i stand til at fjerne mig på 
den måde, de har til hensigt. Det vil ikke lykkes dem. Jeg står ikke alene, Vorherre er 
med mig, sådan som jeg altid har levet med ham, og fortsat har tænkt at leve. Det er 
min beskyttelse, som jeg har. En menneskelig beskyttelse behøver jeg mere eller 
mindre ikke. Jeg lever ikke for mig selv; jeg lever for menneskeheden! 

Jeg beder Dem endnu engang undskylde, at jeg har ladet Dem vente her hele 
dagen. Det var ikke min skyld; det var ikke min hensigt. Jeg havde jo straks kunnet 
sige Dem det, men tiden var så kostbar; det vil sige, jeg måtte først og fremmest 
klare disse ting, og sådan vil det gå, dag ud og dag ind. Synd for den gode tid, som 
derved går tabt. Men jeg må jo ofre denne tid; jeg må træde op imod disse rygter, og 
jeg må alene blive færdige med dem. Og jeg tror med bestemthed at kunne sige 
Dem, at jeg bliver færdig med dem. Ikke for min skyld, alt for menneskeheden! 

Jeg har allerede ladet Dem vide, at jeg er godt på vej til at oprette kursteder, overalt, 
for øjeblikket i Tyskland, og så i hele verden. Jeg ved, at mennesker her siger: ”Hvad 
vil den lille fyr? Han er sindssyg, vanvittig!” Det skader intet! 
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Tusinder og atter tusinder af mennesker er allerede blevet raske, hvad der ikke 
svækker mig; tværtimod, det styrker mig. Sådan som jeg i dag ser Dem stå foran 
mig, sådan har jeg for kort tid siden set dem i en lidt større hob. Utallige mennesker 
har stået her, har håbet på helbredelse, og de har også for størstedelen fået den. 
Men sådan kan det ikke fortsætte. De ved allerede, at jeg har sagt: Jeg vil ikke 
fremkalde noget postyr, jeg vil have ordnede forhold, og jeg vil netop oprette kur-
steder, og her og der vil jeg gøre det så bekvemt som muligt for ethvert menneske, 
så han både kan spare penge og tid, og også ord. Han behøver ikke at fortælle mig, 
hvilke lidelser han har. Nej, det ved jeg selv, og jeg ved mere, end De kan forestille 
Dem. Jeg vil ikke ophøje mig af den grund, men når jeg nu har evnen til det, så kan 
De skænke mig tillid.  

Jeg vil ikke gøre livet vanskeligere for Dem; jeg vil tværtimod gøre det lettere. Jeg vil 
give Dem sundheden, det vil sige, ikke jeg, men jeg står foran Dem som blot 
Vorherres lille formidler. Vorherre er og bliver alt! Han er vores far! Vi er alle kun 
Guds børn! Alle menneskers største læge er og bliver Vorherre! Vi kan kun regne 
med hans hjælp, når vi er villige til at optage troen i os, eller hvis vi allerede er 
besjælet af denne tro, og også er rede til at leve med denne tro, så har vi alt. Og det 
største, et menneske kan eje, er og bliver sundheden. Den der er sund, har alt, og 
kan tjene til sit brød. Den der er syg, må se på, hvordan den raske både selv kan 
tjene til sit brød og spise det, hvad den syge ikke er i stand til, fordi han både 
mangler appetitten, og midlerne i det hele taget.  

Sundhed er alt! Men sundheden kan mennesket kun få, når han lever med troen på 
Vorherre. 

Og vær nu ikke bedrøvede, når jeg lader Dem vide, at jeg ikke her på dette sted kan 
fuldbyrde nogen helbredelse. Jeg tager mine ord alvorligt, når jeg har sagt: Jeg vil 
have ordnede forhold. Vent på den dag, jeg lader Dem vide, at De her og der kan 
opsøge dette og hint kursted, og der få det, som De allerede i årtier har håbet på: 
Sundheden. 

Men jeg vil til disse kursteder tilslutte vore læger, som har erklæret sig rede til at 
arbejde med her, idet de hos mennesker, der er angrebet af en organisk lidelse, 
foretager forundersøgelser og så efterundersøgelser. Jeg vil og må sikre mig overalt, 
og jeg vil også vide, om De er blevet raske, eller om det kun er en indbildning. For 
her og der bliver det spredt fra svinemiklerne, bliver gang på gang hævdet: ”Det er 
kun indbildning; de er slet ikke raske; Gröning har kun hypnotiseret dem; de falder jo 
tilbage igen.” 

Javel, et menneske falder tilbage igen, når han mister troen. Når han igen forfalder til 
djævelen, så er han ikke værdig til at beholde sundheden i sin krop, for djævelen vil 
ikke have andet end det slette fra menneskene. 
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Jeg håber, at De har forstået mig, og jeg beder Dem undskylde mig, at jeg ikke 
virkeliggør nogen helbredelse her, fordi jeg må tage mig selv på ordet. Jeg vil og må 
have ordnede forhold, og så kan jeg garanteret bringe Dem hjælpen. 

(spontane råb, bøn om helbredelse fra mængden) 

De ser her en gejstlig foran Dem, som ikke er veget tilbage fra at tage vejen hertil 
helt fra Italien. Det har allerede grebet om sig i vide kredse, som siger, at det ikke er 
nogen spot, ingen fascination, nej, det er og bliver det rent guddommelige, det er ikke 
løgn og bedrag, men tværtimod den rene sandhed. 

Må jeg bede om ro et øjeblik! 

 

Tale af en italiensk gejstlig: 

Mine elskede! 

Jeg er dybt grebet af hr. Grönings ord, og jeg må indrømme, at jeg bliver mindet om 
ordet i den Hellige Skrift: ”På frugterne vil I kende dem.” Den guddommelige Frelser 
sagde det i forbindelse med ethvert menneske. Og frugten er god. Derfor skal de 
mennesker, som har til hensigt at træde i vejen for denne Guds mand, afstå fra det, 
for frugten er god. 

Mennesker bliver ikke på nogen anden måde Gud så velbehagelige og så lig, som 
ved at bringe sundhed til de andre. Og når Cicero på den lægelige stands vegne 
sagde dette, så gælder det også for denne Guds mand, der har fået det kald at 
helbrede de syge. Vi ser det, begyndende med Kristus og til i dag, vi læser det i 
helgenernes liv, hvordan helgenerne på lignende måde som her, har udrettet 
mirakler i stor tro. Og Herren sagde selv: Din tro har frelst dig! 

Jeg kan se, at De er besjælet af en dyb tro til denne Guds mand. Og når læger og 
lærde, der er ham fjendtligt sindede, svarer, at han ikke har nogle studier bag sig 
som de, så er det latterligt, for Gud lader ikke nogen befale, hvad han skal gøre. 
Guds ånd dvæler, hvor den vil, og åbenbarer for det meste sin storhed og almagt hos 
de ydmyge mennesker.  

Det tyske folk skulle netop glæde sig over, at en mand er kaldet til at bringe de 
ængstelige sjæle og de visnede legemer sundheden og nåden, freden igen. Jeg 
håber, at fornuften vil sejre i fremtiden, og at Guds værk, som jo dermed bliver 
åbenbaret, vil træde så klart og tydeligt for dagen, at ingen mere kan modstå den i 
fremtiden. 

Og som hr. Gröning netop antydede, er det udmærket, at lægerne vil foretage en 
forundersøgelse og en efterundersøgelse. For menneskers ondskab er meget stor. 
De har forfulgt Kristus, og de har forfulgt hans disciple, og de forfølger ethvert 
menneske; de har også forfulgt fromme præster, som i Guds navn har helbredt syge. 
Hav derfor mod og tillid, og følg det, som hr. Gröning har sagt til Dem.  
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Jeg har tidligt i morges ventet på et gæstgiveri i München, hvor hr. Gröning skulle 
komme. Og jeg blev meget bange, da jeg hørte de nedslående efterretninger i 
pressen og også andre steder. Og så mindedes jeg igen skriftstedet: „Og de lod sig 
ikke længe vejlede af den falske Herodes, men gik blot straks til Betlehem, og der 
fandt de Herren.“ 

Guds værk vil blive åbenbaret i fremtiden. Det kan De stole på. Og når han ikke mere 
vil helbrede herfra, men må udføre sit virke et andet sted, se så Guds vilje i det, hav 
stor tillid, og fordobl Deres bønner. Og for modstanderne holder De skriftstedet op: 
”På deres frugter skal I kende dem”, og også dette: ”Bagtal ikke mine profeter.” 
Faktisk er helbredelsens gave større end profeteringens gave. For findes der noget 
skønnere end at bringe mennesker helbredelse? Ligesom den guddommelige 
læremester drog gennem Palæstina og hjalp de syge, lagde hænderne på dem, og 
de kunne tale og høre, eller de som var plaget af onde ånder, blev befriede af ham.  

Den nutidige mennskehed, vi står alle under indflydelse af onde ånder. For at tøjle 
disse magter, må vi have en virkelig stor tro, og den tro som kan flytte bjerge, et 
sandt trylleri, udgår fra denne Guds mand. Hav derfor tillid, og bær Deres kors, som 
også jeg må bære et kors. Jeg er endnu ikke præst, og har en vanskelig livsvej bag 
mig, men, i tillid til Gud. Jeg er selv syg, og med blikket på den korsfæstede skal vi 
tage vort kors på os. Må den Hellige Jomfru velsigne Dem, beskytte denne Guds 
mand, og i mange år lade den tyske nation beholde ham, så han kan bringe Dem 
lykke og sundhed. Det står i Guds og den Hellige Jomfrus magt. 

Dybt berørt af Deres Gudstro, vil jeg gerne rette nogle ord til Dem. Jeg vil give Dem 
et råd: Bær hinandens byrde, og vær kærlige og gode mod hinanden. 
Næstekærlighedens bud er det største bud, næst efter kærligheden til Gud.  

Og døm ikke, at I ikke skal dømmes. Enhver bliver målt med det mål, han selv måler 
med, siger Herren. Og det, De siger, sigt det gennem tre sigte: Gennem sandhedens 
sigte, nødvendighedens sigte og kærlighedens sigte. Hvis De er nødt til at dømme, 
så sigt også det gennem disse tre sigte. For målet for kærligheden til Gud, er målet 
for næstekærligheden. Kærlighedens lystårn skal stråle, og oplyse denne verdens 
mørke. 

Jeg har i dag i München set en kvinde, der har skældt forfærdeligt ud over denne 
Guds mand og mirakelmager. Jeg talte hende tilrette og spurgte hende, om hun 
nogensinde havde set ham. Hun svarede „nej“. Altså sagde jeg: Hvordan kan De 
bedømme nogen, som De aldrig har set? Havde denne kvinde sigtet gennem de tre 
sigte, havde hun ikke bedømt sådan. Vogt Dem for at forfølge et menneske, der gør 
Guds værk, for det vil trække straf og ulykke efter sig. Jeg har allerede set mange 
overnaturlige ting, og jeg siger Dem: Hvor Guds finger er, når mennesker stiller sig 
imod det, bliver de kastet til jorden. Alligevel træder Grönings fjender, som aldrig har 
haft den lykke at se ham, op imod ham. De skulle hellere vogte sig. Det, der ikke er 
sandt, skal aldrig siges.  
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Kvinden gik vredt fra mig, og jeg sendte det hellige korsets tegn efter hende. Den 
guddommelige Frelser har forløst os ved sit hellige blod, og han har levet sådan, som 
vi burde leve i prøvelsernes dage.  

De har haft den lykke at se denne Guds mand foran Dem, og har hørt hans 
helsebringende ord. Hav derfor tillid til ham, og bed for ham, så han i endnu rigtig 
mange år må udføre helbredelsens nådegave, og bed til Maria, at hun optager ham i 
sit moderlige hjerte, og at det guddommelige hjerte beskytter ham mod alt fjendtligt 
bedrag, og mod alle nederdrægtige menneskers forfølgelser, som arbejder imod 
ham, anstiftet af helvede. 

De kan tro, hvad De vil, men for mig ser det ud, som om vi lever ved tidens slutning, 
og profeten Joel siger: „Og ved dagenes ende, siger Herren, vil jeg udgyde min ånd, 
og den vil have menneskeligt ansigt og vil fuldføre helbredelser. 

Og når vi på den ene side ser Helligåndens nådegave virke, så møder vi på den 
anden side også modsætningen. Og ser vi over i de tyske lande, der hvor kommunis-
men er, som også står foran de bayriske lande med sin hævn og truer med at opslu-
ge dem – så har det bayriske folk den opgave at vogte på kærlighedens og troens 
sending. Måtte Bayern være sig bevidst om denne tid, hvor de får lov til at have en 
sådan Guds mand i sit land. Og deraf skulle bayrerne drage den slutning, at være 
rigtig gode mod flygtningene og alle hjemlandsfordrevne. 

Vi vil være lysets børn og fuldende lysets værk. Og lad os se op til Gud, giveren af 
det gode, og give ham alene æren. 

Jeg er blevet så styrket ved denne Guds mands ydmyghed, og han har kun kaldt sig 
for det Allerhøjestes værktøj. Det har gjort et dybt indtryk på mig. For målestokken for 
ydmyghed er Guds målestok for et menneske. Jeg er overbevist om, at De allerede i 
stort antal er blevet helbredt. 

(Tilråb fra mængden: „Det er vort inderligste ønske, at kirken stiller sig på hr. 
Grönings side!“) 

Jeg er italiener, og kan intet sige til dette. Jeg er meget fattig, og er endnu under 
teologisk uddannelse. Jeg siger kun min overbevisning; det kan ingen forbyde mig. 
Jeg må studere endnu et år. Når jeg om et år kommer tilbage, når jeg er præst, vil jeg 
også opsøge de gejstlige, men nu må jeg tilbage til Italien for at gøre mine studier 
færdige. Jeg er meget behageligt overrasket over, hvad jeg har set her. 

Den katolske kirke kan jo slet ikke andet, når Guds værk er så åbenlyst. Den vil før 
eller senere anerkende det. Jeg har allerede hørt mange gode og positive bedøm-
melser. Men jeg tør ikke sige noget der, for denne sag er den tyske kirkes sag; ellers 
ville jeg komme i konflikt med andre. Jeg kan kun sige min egen personlige 
overbevisning. 

På gensyn næste år, om Gud vil. 
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Bruno Gröning: 

Mine kære syge, 

De har netop hørt den gejstlige herres ord. Hav tillid! Jeg er ikke den, der vil give 
Dem sundheden; nej. Jeg giver Dem den ikke selv; jeg formidler den jo kun. Men jeg 
må dog bede Dem, inderligt bede Dem om at følge mine ord, at følge mit ønske. 

Må jeg lade Dem vide, at i sin tid, da jeg var i Herfort, satte man det lille ord „forbudt“ 
for mine øjne. Alligevel er mange mennesker blevet raske, for størstedelen alle, der 
havde fundet vejen til mig, og stod nøjagtigt sådan, som De står her i dag. Jeg måtte 
ikke tale om helbredelse. Men meget er sket, det vil sige, at mange mennesker også 
er blevet sunde, fordi jeg jo er sådan indstillet, og vil vide alle mennesker sunde. 
Formidlingen sker allerede sådan: Det vil sige, jeg behøver mere eller mindre ikke at 
tale. Når De bringer mig tillid, sker allerede alt. Hvorfor de mange ord? Vi lader 
handlingen tale! Når De bringer mig tillid – jeg vil ikke tvinge Dem til det, – hvis De 
endnu ikke har mærket det, så vil De nok senere kunne mærke, at De har fået det, 
De er kommet efter. 

Men jeg ønsker ikke, at en og anden iblandt Dem går ud og siger: „Jeg har været 
der, Gröning har talt om en helbredelse”, eller ”Jeg har jo endnu lidelsen, han har talt 
om en helbredelse, den skulle allerede være sket.“ 

Når jeg siger Dem det, så sker det også sådan. Få ord, men mange handlinger. Og 
jeg står inde for alt, uanset hvad mine modstandere har disket op med her, som ikke 
har undladt noget, for på en eller anden måde at rydde mig af vejen. Det vil ikke 
lykkes dem.         

I den tid, jeg ikke var her, har jeg stadig været blandt mennesker, og De kan tælle de 
timer, hvor jeg har sovet. På fem fingre kan De tælle, hvor mange bidder mad, jeg 
overhovedet har spist i disse dage. Jeg giver afkald på mad; jeg giver afkald på søvn; 
men ét giver jeg ikke afkald på, det, jeg føler mig forpligtet til, at hjælpe mennesker, 
og det træder jeg ikke en millimeter tilbage fra. Min vej fortsætter, komme, hvad 
komme vil! Herren er med mig! 

Jeg håber, at De nu har forstået mig endnu bedre, og at jeg ikke behøver at sige 
mange ord mere. Når De har tilliden; dermed er der allerede sket meget. Tillid til mig, 
og troen på Vorherre! Med troen sker alt, hvad De netop har hørt fra den gejstliges 
mund, som han så smukt sagde: ”Din tro har hjulpet dig.” Det samme vil jeg også 
lade Dem vide her. Det har altid været mine ord. 

Jeg er ikke noget studeret menneske; jeg er hverken belæst eller har taget nogen 
menneskelig lære til mig, nej. Indtil i dag er jeg gået mine egne veje, og det vil jeg 
også fortsat gøre. Jeg antager ingen menneskelig lære. Jeg frygter heller ingen. Jeg 
frygter intet menneske. Et menneske har heller ikke ret til at forbyde mig at sige 
noget, heller ikke at fratage mig min kraft, det vil sige, den guddommelige kraft. For 
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mig er der ingen menneskelige love. For mig består de rent guddommelig love; 
komme, hvad komme vil! 

Det er glædeligt, hvad jeg allerede har ladet Dem vide, at den bayriske regering har 
erklæret sig rede til ikke at lægge mig nogen sten i vejen. Men nu er der sket det, at 
der er smudsigheder i værk for at trække mig bort fra Dem, så De fortsat skal være 
syge hele Deres liv. 

(Mellemråb) 

I de få dage, hvor jeg var borte, i Frankfurt, var der også journalister. Endnu før jeg 
var kommet frem, havde de allerede indfundet sig med den største mistro. Men få ord 
fra mig bragte dem lidt efter lidt til overbevisningen, idet de sagde: ”Ja, som vi nu ser 
Dem, har vi fået et helt andet billede.” Jeg har ofret en hel nat, og har forklaret dem, 
hvordan man bekæmper mig. Jeg har ofret endnu en nat, hvor jeg gav dem bevis på 
alt, hvad der kan ske. Jeg havde forsøgt alt, for ikke at lade mennesker vide, hvor jeg 
befandt mig, og alligevel var der mennesker der, som var syge, og som jeg lige på 
stedet kunne give hjælpen. Dette skete ligeledes i Guds navn! Og jeg følte mig så let 
og så stor og stærk, fordi jeg kunne dette, og derfor vil De forstå, at jeg hverken 
behøver mad eller søvn. Jeg kan også sove, jeg kan også spise, jeg er også kun et 
menneske. Men jeg bliver styrket gennem Vorherre, idet jeg føler mig kaldet til at 
hjælpe mennesker i hans navn, og derfor vil jeg ikke vige en millimeter fra det. Jeg 
siger endnu engang: Komme, hvad komme vil; jeg træder ikke tilbage! 

Hvis det er i orden for Dem, vil jeg forestille disse to vidner for Dem, … 

(Mellemråb; ”Vi tror, vi behøver ingen vidner!”) 

… hvordan den hessenske presse nu stiller sig til mig. Tidligere havde de delvist 
også tilsluttet sig disse smudsigheder, fordi de jo ikke vidste, hvad der egentlig var på 
færde. 

Jeg har engang talt her en nat, og fordi genstande enkeltvis blev kastet herop, for at 
jeg skulle berøre dem, bad jeg så enhver om at tage en eller anden genstand, de 
havde hos sig, i hånden, jeg påvirker den, og så er allerede alt sket. 

Jeg beder Dem om at tage en eller anden genstand op af Deres lomme, hold den så 
vidt muligt i den højre hånd, løft den op, og så vil De få det, De så længe har længtes 
efter. – Et eller andet, om det så er et stykke papir, lige meget hvad det er. – 

Tak. Tag så venligst armene ned. Garanteret ved også Vorherre, hvad De er kommet 
her efter. Og De har holdt denne genstand i Deres højre hånd, og Vorherre har 
velsignet denne genstand, for gennem den at give Dem det, De har længtes efter. 

(bifald) 

Der er altid mennesker, som ikke fortæller mig ret meget om det, der overhovedet 
sker her. Når der hos en og anden er sket noget; det vil sige, at De gennem denne 
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lille genstand er blevet sund, så var det min vilje at formidle Dem sundheden gennem 
Vorherre. Og måtte Vorherre hermed give Dem kraften til at blive sund. 

Jeg vil ikke gøre livet vanskeligt for Dem, men gøre det let, så også sunde menne-
sker bliver i stand til, når de har fundet vejen til mig og har bedt om det, kan tage 
sundheden med hjem til Deres syge familiemedlemmer og bekendte. Jeg beder Dem 
om at hilse disse syge hjerteligt fra mig, og jeg ønsker dem det samme, som jeg af 
hele mit hjerte allerede har ønsket for Dem. 

 

Hagen: 

(fortæller selv om en oplevet fjernhelbredelse med en nøgle i en snæver 
bekendtskabskreds, ifølge følgende avisartikel) 

I 15 år havde fru B en blærelidelse, som gjorde det vanskeligt for hende, og som 
lægerne erklærede for uhelbredelig. Hun stod blandt mængden foran Traberhof, 
mens Gröning fra altanen opfordrede folk til at tage en genstand i den højre hånd. 
Fru B. tog en nøgle. I samme øjeblik fornemmede hun, at nøglen blev varm; meget 
varm, og en smerte for igennem hende, som var nøjagtig ligesom ved den akutte 
sygdom for 15 år siden, men derefter aldrig igen var kommet så voldsomt som 
denne. Som bedøvet vaklede hun hjem til sin gamle tante, som led af stærke 
iskiassmerter fra den højre hofte og ned. Fru B. lagde nøglen på gulvet, og bad 
tanten om at sætte sin højre fod på nøglen, og så skete noget ufatteligt. Først 
begyndte det i foden, trak så op i benet, så til låret, indtil hele den højre del af 
kroppen sitrede og rystede, og det gentog sig, lige så tit den gamle dame satte foden 
på nøglen. Det er næsten overflødigt at nævne, at i samme øjeblik blev smerterne 
også mindre, til de i dag – efter få dage – allerede er så formindskede, at en fuld 
helbredelse kan forventes. Samme nat lagde fru B. nøglen på kroppen. Også hun 
faldt – ligesom sin tante – i en dyb, drømmeløs søvn, som hun vågnede 
mærkværdigt styrket og næsten helbredt op af om morgenen. 

Jeg har selv kunnet konstatere det, jeg kunne også nævne Dem navnet. Jeg ville kun 
fortælle Dem dette, fordi hr. Gröning bad om det, og fordi jeg er overbevist om, at det 
hjælper Dem i Deres egen tillid. 

(Fra mængden melder der sig en fru Würstl fra Rosenheim, som var i færd med at 
blive helbredt, og spørger, hvad hun skal gøre mod skeptikerne, der tvivler på 
hendes helbredelse). 

 

Bruno Gröning: 

Det er altid sådan, at mennesker, som ikke er i stand til at forstå dette, fordi de jo er 
kommet langt bort fra den guddommelige tro, ikke undlader noget for at rive 
mennesker bort fra troen. Disse mennesker bærer alene skylden, når en og anden af 
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de mange tusinder, som allerede er blevet sunde, igen bliver revet bort, idet han kan 
forfalde igen ved at tro på de onde ord, der kommer fra disse satansmennesker. Men 
den, der holder fast ved troen på Vorherre i sit hjerte og lever med ham, vil aldrig 
blive syg igen. Han vil optage sundheden i sig sådan, som her en kvinde, den kvinde, 
som netop brugte disse ord, hvis hun blev forstyrret i sin helbredelse. Et menneske 
kan kun blive forstyrret, hvis han ikke overvinder reguleringerne, og lader sig føre på 
vildspor af disse djævelske mennesker, det vil sige, at han falder for disse 
mennesker, idet han tror på dem, og viser mig den største mistillid. Da siger jeg: Så 
er mennesket ikke værd, at han bliver hjulpet. 

Men den, der ikke opgiver troen på Vorherre, og bringer mig den største tillid, vil 
nærme sig sin sundhed. 

Jeg har holdt en pressekonference her i begyndelsen, og bedt disse mennesker om 
at støtte mig, det vil sige, fortælle mennesker sandheden. Der er enkelte 
smudsblade, som ikke har undladt noget, for med beskidte ord at forgifte folk. Jeg 
har indtil for få dage siden ladet den slags ske. Jeg kunne jo endnu ikke tage stilling 
til det. Jeg ville først lade det komme så vidt, at man hånede mig; at hver af disse 
svinemikler lagde et visitkort fra sig, og nu har jeg et holdepunkt for at stille disse 
mennesker til regnskab. Tidligere havde jeg ingen beviser i hånden. Men nu kan jeg 
optage kampen, og jeg skyr ingen kamp. Jeg behøver ikke at skamme mig, og jeg 
behøver ikke at frygte noget. 

(Tilråb, bøn om helbredelse fra mængden) 

Mine kære syge, det ville føre for vidt, hvis jeg nu skulle høre på hver enkelt. Derfor 
siger jeg: Hav tillid, og styrk troen; troen på Vorherre! 

(Tilråb: ”Bliv her i Tyskland!”) 

Jeg har lovet det tyske folk at blive her, og jeg er ikke bange for at tage kampen op. 

Også i Hessen viser man mig den største tillid. Jeg skulle blive der, men jeg har sagt, 
at jeg bliver her i Bayern. En fast bopæl vil jeg personligt ikke have. Men mine nær-
meste medarbejdere, de må have en fast bopæl. Men jeg må kunne bevæge mig. 
Jeg må være undervejs. Jeg vil ikke sky nogen vej. Hvis De så mig undervejs, alt 
hvad jeg sætter ind på at kunne hjælpe Dem; intet er mig for meget! Jeg ved, at også 
for Dem er intet for meget. Hvis jeg nu ville sige, bliv her en hel uge, så ville De holde 
ud, fordi De har tillid til mig. 

Fra jeg var i Herford, har jeg sagt: Jeg kommer til alle! Jeg vil gøre alt så bekvemt for 
Dem alle. Jeg ved, at der er mange fattige mennesker iblandt Dem, som ofrer alt for 
at skaffe de sidste penge til rejsen, kun for at få dette ene: Sundheden. Jeg ved, at 
mange rige har ofret alt for at blive sunde, og at de nu i tillid har fundet vejen til mig. 
De kan få hjælpen fra mig, og selvfølgelig er jeg rede til at hjælpe og helbrede 
mennesker! 
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Når jeg fortæller Dem meget, så kunne enkelte opfatte det sådan, at de siger: ”Han 
taler kun om sig selv, han vil gøre propaganda.” Derfor vil jeg ikke så gerne lade 
Dem vide alt for meget om det, De egentlig gerne vil vide, om hvilke helbredelser der 
er sket her og der. 

(Der følger nu en beskrivelse af helbredelsen af en ung, blind pige i Frankfurt og 
hendes ven, en krøbling) 

(Tilråb fra mængden: ”Bliver Traberhof et kursted?”) 

Jeg har sagt, at Traberhof er det første kursted her i Bayern, men der er endnu ingen 
mulighed for det. Jeg ved, at hvis vi kun har ét kursted her, ville det blive bestormet 
af menneskemasser. Pladsen kan ikke være stor nok, for at kunne optage alle 
mennesker. 

Mine kære syge, hvis De her enkeltvis med ord ville bede mig om at hjælpe Dem, så 
må jeg lade Dem vide, at De dermed viser Deres mistro. Det har De ikke nødig; De 
behøver det ikke. 

Kursteder, et er ikke nok, det kunne for mig være hundreder, så meget desto 
nemmere er det at hjælpe mennesker. Og derfor siger jeg: Vent! Men jeg mener at 
kunne sige, at mange, som befinder sig iblandt Dem, ikke behøver at komme mere. 
De må blot iagttage Deres krop. 

Og nu beder jeg Dem om at begive Dem på hjemvejen, og jeg beder Dem om ikke at 
kritisere og ikke at sige: ”Han har jo intet gjort”. De skal selv iagttage Deres krop, og 
så takke Gud for det; ikke kun i dag og i morgen, nej. Hele Deres liv igennem skal De 
styrke Deres tro på Vorherre, og leve med ham! 

(Tilråb med bøn om helbredelse) 

Jeg har allerede set Dem alle, jeg ser Dem tydeligere, end De tror. Når jeg har kur-
steder, vil jeg også kalde de blinde til mig, og så vil jeg også i Guds navn give disse 
mennesker deres syn igen. De ved det jo alle selv, men har det engang været sådan 
her før, at kun en lille håndbevægelse, eller ved at sige nogle få ord, har nogen fået 
deres syn igen? Det er hundreder af år siden, hvor det engang var tilfældet, og nu 
har vi det for anden gang, og det sker også igen en tredje gang! 

(Tilråb fra mængden: ”Vi ønsker hr. Gröning Guds rige velsignelse. En tusindfoldig 
velsignelse fra Gud!”) 

Nu vil jeg tage afsked med Dem, idet jeg af hele mit hjerte ønsker Dem den bedste 
sundhed. 

Og lad de snavsede munde sige, hvad de vil, jeg viger ikke! 

Det med de små kugler, det har jeg allerede tidligere gjort som lille dreng. Og dem, 
jeg gav dem til dengang – de har vist mig det, det var ikke papir mere, men 
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papirsmuld. Og de har derigennem fået deres liv sådan, som de i sin tid havde 
ønsket det. 

Men det behøver ikke at være kugler, jeg vil hele tiden gøre det nemmere for mig 
selv. Ikke sådan, som jeg vil det, men jeg må vente på indskydelsen, til jeg må gøre 
det. Det er ikke sådan, at jeg griber det lige ud af luften, men jeg må på samme 
måde vente på indskydelsen til at jeg kan hjælpe Dem. På en eller anden måde, det 
bliver ikke vanskeligere for mig, tværtimod, det bliver stadig nemmere, trods den 
store kamp, som jeg endnu må føre. 

Jeg ønsker Dem alt godt, Gud være med Dem.   

Kilde: 

Bruno Gröning Stiftelsen arkiv 


