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Henvisning: 

Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 17. 
oktober 1949 i Plesskeller an der Innbrücke i Rosenheim.  

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

 

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 17. 0ktober 1949  

”Forvent ikke mange ord fra mig …” 

Mine kære helsesøgende syge!  

Forvent ikke mange ord fra mig. Jeg vil nu kun sige nogle få ord, og i stedet lade mi-
ne handlinger tale, og for at kunne klare det, må det nu blive sådan, som jeg fra be-
gyndelsen har stillet i udsigt; nemlig at indrette kursteder. Kursteder, for ikke som 
hidtil at blive bestormet af mennesker, lige meget hvor jeg dukker op. Så vidt jeg har 
erfaret her, har mange, mange mennesker, som stod foran mig i mængden, altid fået 
det, de har håbet på i årevis, ja i årtier, og det var deres sundhed. Men trods alt dette 
vil jeg give Dem sikkerhed for, at den ene og den anden, som virkelig er blevet hel-
bredt, ikke kan blive trukket tilbage igen af beskidte flabe. Det er min hensigt, at 
mennesker med organiske lidelser får en for-og en efterundersøgelse af læger, om 
hvorvidt den ene og den anden er blevet helbredt, eller befinder sig på bedste vej til 
at blive det. Det har almindeligvis været sådan, at når mennesker samledes et eller 
andet sted, så troede de, at de enkeltvis måtte fortælle mig alt om deres bekymringer 
og lidelser. Hvert menneske havde også denne tanke: ”Det jeg får, må jeg også bede 
om for min familie”.  

Men det er ikke nødvendigt. Jeg vil gøre Deres liv meget, meget lettere, det betyder, 
at jeg vil gøre det så let, at De overhovedet intet siger, at De overhovedet ikke behø-
ver at komme til mig mere, men kan blive hjemme, og ligeledes blive raske.  

Det bedste bevis herfor er, at mange mennesker, som har flokkedes om mig, fortæl-
ler, at de allerede i stor udstrækning har modtaget fjernhelbredelsen, og også har 
bekræftet, at alt er indtruffet sådan, som jeg kort havde sagt til den bedende.  

Jeg må også lade Dem vide, at De, når De beder mig om hjælp til en syg, ikke behø-
ver at sige mig hverken navnet, bostedet eller sygdommen.  

Jeg ved, at min indskydelse bringer mig så vidt, at jeg er i stand til at hjælpe og hel-
brede mennesker.  

Jeg vil også i dag for første gang meddele Dem, hvad der fortsat står på mit program. 
For når jeg siger ”hjælpe og helbrede mennesker”, har kun nogle få taget det for go-
de varer. For så vidt hjælpe, som jeg vil hjælpe den ene og den anden på alle måder, 
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som på grund af en årelang lidelse allerede har sat meget ind på det, har givet alt, 
hvad han ejer og har. Man behøver kun at vise mig tillid, ikke kun lige for øjnene af 
mig, men overalt, hvor mennesket befinder sig. Men det vanskeligste ved det er, at 
mennesket også nøjagtigt skal følge den tro, han har i sig, og leve efter den.  

Det skal ikke kun være sådan, som mennesker hidtil har forestillet sig det, at de en 
gang om ugen, og det er om søndagen, går i Guds hus og beder, og dermed er det 
nok for endnu en uge, og han kan gøre lige, hvad han har lyst til. Det er forkert. Når 
jeg siger, at jeg tror på Vorherre, så må jeg også svare til det som menneske, må 
være et forbillede, må opføre mig tilsvarende som menneske, og må også vise, at jeg 
er et godt menneske. Jeg siger som tidligere: Elsk din næste mere end dig selv!  

Nu vil jeg ikke komme bort fra det, idet jeg siger ”hjælpe”. Hjælpe, fordi jeg ved, at 
der er mange mennesker, som har givet alt, hvad de ejer på grund af deres sygdom.  

(lille hul i stenogrammet)  

Det er min hensigt at genopbygge de kirker, som blev ødelagt i den sidste krig, og 
også at bygge kirker i de enkelte menigheder, hvor det er absolut nødvendigt. Men 
også at understøtte de mennesker, der har mistet alt, hvad de ejer på grund af deres 
sygdom, og igen at give mennesker, som på grund af denne krig har mistet alt, et nyt 
hjem.  

Og derfor vil det i fremtiden se sådan ud, at ikke jeg personligt, men mit værk – og 
det er kampen, som De i den kommende tid vil få at høre om – der vil hele tiden blive 
samlet ind, det vil sige, at mennesker, der har noget, giver frivillige gaver, så vi kan 
hjælpe de stakkels mennesker, de fattige som de syge, og det udelukker ikke, hvad 
der også er meget nødvendigt, at der også bliver taget imod frivilligt givne ting, ikke i 
dag, og heller ikke i morgen. Alt dette vil De komme til at høre og læse mere om.  

Ligesom her, som jeg hørte i lørdags, at mange mennesker var kommet til Traberhof 
udenbys fra, havde brugt deres sidste penge, og nu ikke engang var i stand til at rej-
se hjem igen, og jeg takker præsten, der fik den gode tanke, at foretage en indsam-
ling for at hjælpe den enkelte i denne nødsituation.  

Jeg sagde tidligere, at De skal være et godt menneske. Alle som er her, har fået en 
lille tryksag* i hånden. Enkelte af Dem har ikke læst den, ________________ 

* Bruno Gröning hentyder her til flyvebladet ”Gröning afsløret”, udgivet af grev Mi-
chael Soltikow  

men vel nok de fleste. Det er mennesker, som har skrevet dette, fordi de ikke mere 
kunne gøre forretning med mig, da jeg har erklæret dem krig, og som derfor er gået 
imod det. Og det har de tjent rigtig godt på. For min skyld kan de skrive, hvad de vil. 
Jeg forstår i al korthed at svare dem. Forstå mig ret: Mange af Dem ville have sagt: 
”Hvorfor sætter manden sig ikke til modværge?” Nej, jeg må først lade musene kom-
me frem. Jeg kan ikke fange dem, når de ikke er der. Jeg ved jo ikke, hvor de er, og 
hvilke mus det er. De skal først komme frem, så først kan der siges noget. Ellers kan 
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jeg jo intet bevise. De har afsløret sig, og det er godt. Hvem der har skrevet det ene 
og det andet, og jeg skal vide at udstille disse svinemikler.  

Nu vil jeg tage mig selv på ordet. Få ord, store handlinger. Jeg kunne jo her fortælle 
Dem hundrede, ja tusinder af tilfælde, som er sket i de sidste dage. Men jeg tror slet 
ikke, det er nødvendigt mere, for De hører jo overalt, hvor meget godt der allerede er 
sket. Når De har tillid, vil De stille Dem tilfreds med, at jeg ikke går til den enkelte sy-
ge. Læg venligst mærke til, hvad der nu kommer. Mange af Dem har allerede mistet 
Deres smerter, har allerede mistet Deres sygdom. Jeg beder Dem om ikke at spørge 
for meget, men lade det gå rigtigt igennem. Det er tilstrækkeligt. Ved alvorlige lidelser 
beder jeg Dem lægge nøje mærke til, hvornår De kan vove at underkaste Dem en 
lægelig efterundersøgelse. Det ville være ønskeligt, om der forelå en forundersøgel-
se. Jeg beder om, at De lader gå mindst tre dage. De vil jo selv kunne mærke, at De 
er blevet et andet menneske, et nyt menneske. 

Enhver, som er i dette rum – jeg forudsætter at han fortjener det, bliver hjulpet. For-
tjent det har mennesket – som tror på Vorherre og lever med ham i sit hjerte. Hvad 
giver os i det hele taget anledning til at være vrede på hinanden? Jeg siger: Elsk je-
res fjender! Også jeg elsker mine fjender. Blot må jeg gøre ét, jeg må udstille dem, så 
alle ved, hvem de er. Jeg er meget stolt af, at jeg indtil i dag kun har ønsket min vær-
ste dødsfjende det bedste, og at det også vil være sådan i fremtiden.  

Ingen behøver at frygte for, at jeg vil jage en angst i ham. Nej, han skal gøre det, han 
ikke kan lade være med.  

De er ikke ukendt med, hvordan det blandt mennesker siges: Vogt jer for dem, Vor-
herre har mærket. Mennesker har forsøgt at udlægge det sådan, idet de siger: ”De 
syge, krøblingene, det er de mærkede. Vogt jer for dem”. Jeg siger: Nej! De mærke-
de er dem, der nu udstiller sig selv, og som jeg lidt efter lidt forstår at udstille. Det er 
de onde mennesker, der er de mærkede, for de afsondrer sig fra de gode menne-
sker. Der er enkelte, der er måske også mange, som selv var godt på vej til at blive 
onde. Men nu ved jeg, at de er parate til at slå ind på den gode vej, og også at blive 
på den og holde fast ved den.  

Kort sagt, at udrydde disse ”onde” mennesker, ville være forkert. For når de ved, og 
også vil få at mærke, at der virkelig findes en Vorherre, så er det jo kun muligt, når 
der her og der findes nogle enkelte onde, så forskellen også kan mærkes. De må 
være der, og de må også blive der. Men det er få, og de gode vil holde sig langt borte 
fra dem. Det er de onde, der er de mærkede.  

Hvis en og anden ikke mærker det straks, så senere. Jeg beder om nøje at mærke 
efter, om den ene og den anden er blevet rask. Jeg beder så om at lade mig få en 
beretning, en beretning med en lægelig attest. Ved alvorlige tilfælde beder jeg Dem 
om at vente lidt. Enhver fornemmer, hvorvidt han er blevet rask. Jeg beder om ikke 
selv at få beretningen, men om at den sendes til ”Zeitungsblitz Rosenheim”.  

(Patient takker for helbredelsen)  
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Takken hører ikke mig til, takken tilhører Vorherre. Jeg beder Dem om ikke at takke 
én gang, men tak hele Deres liv. Bevis, at De virkelig er et troende menneske. Gå i 
Guds hus, og bed andægtigt der. Ikke som hidtil, at enkelte, måske også mange, kun 
er gået derhen for at se, hvad den ene og den anden har på af klæder, og tale om 
ham og meget andet grimt, som jeg selv har set og hørt med egne øjne og ører. Ikke 
kun nu, nej, overalt, hvor det på en eller anden måde var muligt for mig at gå i kirke, 
lige meget hvor det var, har jeg oplevet sådan noget, hvad der ikke er fremmed for 
Dem. Det skal man ikke gøre. Når man går i kirke, skal man bede fromt og andæg-
tigt, og takke Vorherre for alt, hvad han har gjort for menneskene. Jeg ved, at mange 
har mistet troen på Vorherre, idet den ene og den anden siger: ”Ja, hvis der var en 
Vorherre, så ville vi leve bedre, så ville der ikke være krig, så ville han ikke tillade, at 
kirker, at boliger blev ødelagt, at vi blev fordrevet fra vort hjemsted”.  

Jeg vil ikke sige – og heller intet menneske har ret til at sige – at Vorherre straffer 
eller forstår at straffe den ene eller den anden. Jeg siger som tidligere: Vorherre be-
høver ikke at straffe mennesker; dertil findes jo Satan, djævelen. Han lader de men-
nesker falde, som ikke er værd at være under guddommelig beskyttelse. Djævelen 
venter på disse. Hvad han stille op med dem, er hans sag, derfor er han djævel. Vor-
herre forsøger kun at bibringe hvert menneske det gode, og at fæstne det i ham, hvis 
han har optaget og befæstet troen i sig.  

Hvis den ene eller den anden tidligere slet ikke har haft smerter, eller ikke så store, 
bør han ikke skælde ud. Tværtimod, han vil selv mærke, at smerterne er anderledes, 
gennemtrukket af varme, det vil sige blødt igennem. Det er regulerende smerter. Når 
de er forbi, så kommer helbredelsen. Lad Dem venligst ikke føre forkert af onde 
mennesker, som der her og der endnu findes nogen af, som modsætter sig det.  

Jeg vil ikke lade dem føre mig bort fra, hvad jeg skal udføre, vil udføre, og også for-
står at udføre.  

Hos mange, eller enkelte, er følenerven så svag, at den ikke kan føle det. Men at 
helbredelsen foregår, er klart for mig. Mange kommer, har overhovedet intet mærket, 
kommer hjem, og alt er forsvundet.  

Jeg er heller ingen mirakelmager, som man har sagt. Jeg er et menneske, der nu er 
på bedste vej til at hjælpe mennesker.  

Nu til noget helt nyt: Mennesker har intet undladt for at gøre forretning med mit navn 
og min person. Der er også mennesker, som er godt på vej til at fange mig og slæbe 
mig et eller andet sted hen, også at forgifte mig, men de får ikke held med sig. Tilbu-
det til disse hjælpershjælpere er ikke for lavt, fra 20.000 Mark og opefter. Jeg beder 
dem, der vil gøre forretning, om at slutte sig til disse onde mennesker, så kan de tje-
ne mange penge. Men jeg lader Dem alle vide, at De derved vil bringes til fald. Det er 
også klart, at når et menneske er blevet tilbudt 20.000 Mark eller mere for om muligt 
at fange mig, så er der allerede givet garanti for, at man ikke kan lade dette menne-
ske leve videre. For hvis han har de 20.000 Mark i lommen, kan han melde dem. Alt-
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så, den der har interesse i det, kan roligt tilslutte sig. Han vil ikke have held med at 
fange mig. I går fik jeg at vide, at en kvinde havde sagt: ”De vil bortføre Gröning, men 
før han går, må han helbrede os”.  

Sig til enhver, at han ikke skal belaste en helbredt, ikke skal bestorme hans bolig 
med nysgerrige spørgsmål. Om og hvorvidt jeg er i stand til at hjælpe og helbrede et 
menneske, vil vise sig på kurstederne. Jeg er først 43 år i dag, og har allerede fra 
min barndom gjort det, og gør det fortsat.  

For syge hjemme sker der også fjernhelbredelser.  

Hvilken kraft der er i en lille kugle! Forleden kom en dame med alvorlige lidelser, 
havde mistet dem, idet hun havde lånt kuglen af en kvinde, hun kendte. Hun havde 
kun haft den i hånden i få minutter, og var så befriet for sine lidelser. Blinde har jeg 
også bedt om nøje at lægge mærke til, hvad der sker. Jeg har til hensigt, når kurste-
derne er der, at tage de blinde enkeltvis, det vil sige, kun at optage blinde. I går nat 
fik jeg bekræftelse fra en blind, der for 27 år siden mistede sit syn, og i dag ser på en 
afstand af ½ meter.  

Den, der fortjener at blive hjulpet, bliver også hjulpet.  

Mange af Dem var i visse øjeblikke noget nysgerrige efter at se noget. Det er forkert. 
Enhver skal selv lægge mærke til sine lemmer.  

Hos de blinde er der givet besked om at lægge mærke til, hvad der sker med øjnene. 
De blinde skal fortsat lægge mærke til, hvad der videre sker med deres øjne. Når jeg 
har kurstederne, vil jeg lade de blinde komme.  

De kan alle gå hjem med den trøst, at De har fået det De kom efter, så vidt De er 
værd at blive hjulpet. Men jeg beder som tidligere om, at De går til Deres læge eller til 
en klinik, når De har haft en organisk lidelse, og lader Dem undersøge efter nogle få 
dage. Og alt det sender De så til mig, det vil sige over avisen.  

Og desuden beder jeg Dem nu om ikke mere at komme til Traberhof. I den første tid 
vil jeg ikke være der, fordi jeg er meget undervejs, for så hurtigt som muligt at indrette 
kursteder, og der at sørge for, at meget syge kan blive der i nogle dage, så de er 
bragt lige så langt som de blinde, der kan se. Jeg siger som tidligere, at jeg er sådan 
indstillet, at jeg vil vide Dem alle raske, den ene som den anden. De skal vente 
hjemme, til jeg lader Dem kalde via presse og radio.  

Desuden lader jeg Dem vide, at der om kort tid vil komme en film. Det er en doku-
mentarfilm, hvoraf De vil kunne se, hvordan alt går for sig. Og der vil følge andre film, 
så jeg kun behøver at sige nogle få ord, og over filmen bliver De så informeret om, 
hvordan De i det hele taget skal forholde Dem. Og lad aldrig modet synke, selv om 
man også tidligere har sagt: ”Der kan jeg ikke mere hjælpe”. Der, hvor man allerede 
har nægtet hjælp, er det allermest morsomt for mig.  
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Nu vil jeg give Dem det med på vejen, som jeg allerede tidligere har sagt, at de syge, 
som De er kommet her med tanken om at bede om hjælp til, også vil blive hjulpet. 
Hils dem hjerteligt fra mig. De kommer hjem eller kommer hen til de syge, og De vil 
se, at der er sket en bedring. Se på uret. (Klokken er 17:30)  

I håbet om, at De alle har forstået mig godt, og i håb om at De har fået det, De har 
ventet, beder jeg Dem om ikke at kaste det bort, men behold det i Dem. Jeg har sagt 
til Dem, at De én gang i Deres liv skal være egoist. Så vidt den ene eller den anden 
iblandt Dem har fået sundheden, beder jeg Dem endnu engang om at fortælle det 
skriftligt. Glem venligst ikke at få foretaget en nøje undersøgelse, så den lægelige 
attest kan blive tilføjet. Jeg beder også om samtidigt at tilføje enkelte vidneunderskrif-
ter fra nogle, som kendte Deres sygdom. De skal sendes til den allerede nævnte avis 
i Rosenheim.  

Og nu beder jeg Dem om fredeligt at forlade dette rum. Gå hjem, og lad Dem ikke 
forstyrre af onde mennesker. Lad Dem ikke blive påvirket af dem, for hvis De gør det, 
så understøtter De dem, som jeg allerede har sagt. Fjern igen alt det gamle, det on-
de, lad Dem ikke bestikke med penge, så De får til opgave at gøre det onde.  

Jeg ved, at ingen af Dem vil gøre dette. Men jeg viger heller ikke tilbage, og vil fortsat 
gøre alt det gode, som jeg hidtil har gjort for mennesker, så længe jeg lever.  

Dermed vil jeg tage afsked med Dem, idet jeg af hele mit hjerte ønsker Dem det al-
lerbedste. Også mødre, som er her for deres børn, skal have tillid. Det er hverken det 
første eller det sidste barn, der er blevet helbredt. Jeg vil vide alle sunde.  

Mennesker siger: ”Jeg skal blive rask”. Jeg siger: ”Jeg bliver rask”, for han kan intet 
forlange. 

Kilde: 

Freie Arbeitsgemeinschaft Bruno Gröning (Hrsg): Das Tor zum Weg (Stephan-
skirchen bei Rosenheim 1969) Nr. pinsen, side 5-11 


