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Henvisning: 

Dette er en afskrift af Bruno Grönings stenografisk nedskrevne foredrag, som han holdt den 17. okto-
ber 1950 på restaurant Wagnerbräu i München. 

Optagelser af Bruno Grönings foredrag med hans originalstemme, kan fås på cd under følgende In-
ternet-adresse: www.bruno-groening-stiftung.org 

 

Foredrag af Bruno Gröning, München, 17. oktober 1950 

”Igen har jeg fulgt hr. Enderlins ønske …” 

Min kære helsesøgende! 

Igen har jeg fulgt hr. Enderlins ønske, hvad der også har været Deres ønske, at jeg 
skal tale til Dem. 

Jeg lever efter mottoet: Lad handlinger tale! Men handlingerne har jo allerede talt, og 
derfor kan vi bestemt tale noget om det, især, fordi man igen har givet mig 
helbredelsesforbud. For mig er det ikke noget nyt. Jeg er hele tiden mennesket, der 
sår ro og fred på denne jord, og også vil høste det. Alt ser jo helt anderledes ud, end 
mange mennesker har tænkt sig det. Tænke kan jo enhver, så meget og også 
hvordan han vil. Hvis man kun havde tænkt det rigtige, og hvis man kun havde villet 
det rigtige, så ville man allerede være kommet efter det, som angår min gøren og 
laden. Virkningen har allerede mangt et sygt menneske fået at mærke. Mange i 
Deres midte er allerede blevet sunde. Men jeg siger endnu engang, at det ikke er 
mig, der har gjort menneskene sunde, det er den Almægtige, det var Vorherre. For 
det er hans værk, ikke mit værk. For De som mennesker, som Guds børn, får virkeligt 
livsstrømmen af Vorherre, og når De får denne, så først kan De hævde berettigelsen 
af Deres tilværelse, så først kan De sige, at De er tilsluttet det store, det 
guddommelige værk. Hvis De ikke helt forstår mig, så er der altid to værk, også her. 
Det menneskeskabte, det kunstigt skabte, kalder vi elektricitetsværket, og det 
egentlige, det fra den naturlige, fra den guddommelige side, er det guddommelige 
værk. Som De her ser elpæren, der giver os lys, hvad mange mennesker glæder sig 
ved. Mindre ved det egentlige, det naturlige, det guddommelige, så langt er 
mennesket kommet bort fra det naturlige, det guddommelige. Men jeg ville gerne 
give Dem et praktisk eksempel her, et menneskeligt: 

Elpæren har jo kun sin eksistensberettigelse, og har først en værdi, når den lyser. Og 
hvordan sker det i det hele taget, at man får elpæren til at lyse? Den gløder og lyser, 
når den får strøm fra elektricitetsværket, hvor strømmen bliver frembragt. Forestil 
Dem, egentlig behøvede De det ikke mere, for De ved jo selv, hvordan det går Dem 
hjemme, når på én gang, når lyset pludselig gik ud. Der var en eller anden defekt, 
enten havde elpæren selv lidt skade, så kunne den kun blive kastet i 



Foredrag af Bruno Gröning, München, 17. oktober 1950 

”Igen har jeg fulgt hr. Enderlins ønske …” 

Version fra 7.11.2012                     www.bruno-groening-stiftung.org Side 2 af 10

 

skraldespanden, men det kunne også lige så godt være en skade på ledningen, at 
strømmen var blevet afbrudt. Hvis der nu ikke var nogen fagfolk, hvis der nu ikke 
mere var nogen mennesker, der var i stand til at reparere det sammenbrudte sted, 
gøre ledningen hel igen, så elpæren igen kunne få strømmen fra værket; så var 
elpæren værdiløs. De behøver den, De kan have hundrede, tusinde, millioner, 
milliarder af elpærer, hvis De ikke har strøm til den, så elpæren opfylder sit formål, så 
er den værdiløs. Lad os sammenligne – jeg har fortalt mig – vi behøver ikke at 
sammenligne – tænk nu nærmere over det, også De kan sammenlignes med en 
elpære, og når De ikke har tilslutning, tilslutningen til det gode, til det guddommelige 
værk, hvorfra De får livsstrømmen, så kan De heller ikke leve. Så er De værdiløs 
ligesom elpæren. Jeg ved, at der er mennesker, som mange gange har hævdet – 
naturligvis kun hævdet ud fra sig selv – idet de gang på gang siger: Hvad rager det 
gode mig, hvad rager det guddommelige mig, hovedsager er, at jeg har. Men hvis nu 
de godtroende mennesker, der endnu føler sig som Guds børn, ville sige til dette 
menneske: Du har jo ingen berettigelse til at være her mere, hvad vil du her, du 
nyder jo hele tiden det gode, det guddommelige, du trækker jo vejret, du lader også 
solen skinne og stråle på dig, du går jo på den guddommelige jord, du har klæder på, 
du spiser og drikker for at kunne leve! 

Den, der foragter Vorherre, tænk om mig hvad De vil, har ingen 
eksistensberettigelse. Der findes altid to sider, som i dette tilfælde en god og en slet, 
en falsk og en ægte. Den falske side er den, hvor mennesker troede, at det var det 
rigtige, når de ikke mere kendte til det gode, det guddommelige. De havde så kun én 
side, og det er den slette side, den sataniske side. De behøver kun at tænke lidt 
mere over det, så vil De komme til den overbevisning, at mennesket, vi kan kun tale 
om det nutidige menneske, meget let, eller kun lader sig friste. Og det fristende skal 
man tage sig i agt for. Jeg vil ikke dermed sige, at De som de første mennesker er 
trådt ind på denne fristende vej. Nej, det ligger allerede generationer og generationer 
og mange flere tilbage. Satan, der eksisterer på denne jord, har ikke ladet noget 
være uforsøgt for at ødelægge det gode og det guddommelige. Alt i alt på den ene 
side, og på den rigtige side lader Vorherre for os mennesker og for dyrene alt vokse, 
så vi kan leve, så vi kan eksistere. Han lader os ikke sulte. Hvem gør det, hvem lader 
ikke noget være uforsøgt for at ødelægge det gode, det guddommelige? Hvor 
kommer sygdommen fra, sygdommen til det, der vokser her på jorden? Tag hvad De 
vil, en eller anden frugt, eller et eller andet levende væsen; Satan forsøger gang på 
gang stadig at ødelægge alt. Han har også magtet at gnave sig ind på mennesker. 
Heller ikke her har han ladet noget være uforsøgt for at friste mennesket, at trække 
mennesket væk fra den egentlige vej, som han fortsat skulle være gået på, den 
eneste vej der findes, og det er den guddommelige. Og trække så langt væk, at 
mennesker i dag er kommet på den forkerte vej. Han er blevet hovedløs, han ved i 
det hele taget slet ikke mere, hvad der er rigtigt og forkert, han kan for det meste 
heller ikke skelne mellem, hvad der er godt eller dårligt. 
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For nu at tage en ting: Mennesket tror, at han allerede er et godt menneske, når han 
siger, at han er det. Han siger, at han vil det gode, han vil hjælpe sine 
medmennesker, og siger det gang på gang. De mange løfter er allerede gået mange 
mennesker i blodet, han kan ikke andet mere, han tror, at sådan må det være. Det 
gode kan man kun bevise gennem handlinger. Lad handlingerne tale! Og fordi 
mennesket aldrig mere kunne komme tilbage på den egentlige, på den 
guddommelige vej, fordi broen, der førte til den, var sprængt, og han var stuvet 
sammen på en lille høj og flakkede bare sådan omkring. Broen til denne sande, 
guddommelige vej har jeg genopført, og når De benytter denne bro, når De går over 
den, kommer De på vejen, på den guddommelige vej, hvor De så igen har 
forbindelsen til det store, enestående, guddommelige værk, hvor De så kan få den 
sande, den ægte, den rigtige, den guddommelige livsstrøm, for så at få mere godt, 
og frem for alt også sund at kunne friste Deres liv. Jeg kalder Dem jo bare tilbage, så 
De ikke skal gå længere bort på den vej, De hidtil er gået på. De skal vise, at De er 
menneske, og huske, at vi mennesker virkeligt kun er Guds børn. Og den, som går 
over denne bro, og fortsætter på den guddommelige vej, vil få en helt anden følelse, 
og være forbavset over alt hvad der findes, som han hidtil ikke kunne erkende. Netop 
der får De virkeligt tilslutningen til det guddommelige værk. 

De kan heller ikke stikke elpæren i en blomstervase eller i en mælkekande, eller 
måske lægge den i en vandbeholder eller i seng. Der kommer den ikke til at lyse, den 
må virkelig være tilsluttet elnettet. Og sådan ville De som menneske heller aldrig 
finde det, derfor siger jeg som før, fordi mennesket kun ville dokumentere det gode 
med gode ord. Mange mennesker går flittigt i kirke, og hvis de havde mere tid, ville 
de gå der endnu mere. Det er rigtigt, det er godt, men når jeg går i kirke, når jeg 
befinder mig i dette Gudshus, så må jeg vide, hvad jeg skal gøre og undlade der. 
Ikke bare se til højre og til venstre, ikke tale ondt om mennesker, nej, andægtigt bede 
til Vorherre, og bede ham om, at han ikke glemmer Dem, og igen fører Dem på den 
sande, guddommelige vej. Og ikke det alene. Mange mennesker tror, at de handler 
rigtigt, når de går i kirke, så har de allerede bevist, at de er gode, troende 
mennesker. Nej, også her må man lade handlingerne tale, på samme måde som jeg, 
når jeg ikke befinder mig i Gudshuset, lige meget hvor jeg befinder mig. Så kan jeg 
ikke bare sige, mennesket som ligger der, ham løfter jeg op, og bliver stående, og 
når jeg så går hen til ham, så træder jeg på ham, så tænker jeg ikke på det. 
”Undskyld, jeg så Dem ikke.” Også det findes. Når et menneske vil gøre det gode – 
der findes endnu gode mennesker – der er også mennesker, der endnu vil høre efter, 
fordi de vil det gode. De siger: Vis mig dog vejen! Hvordan ville det se ud, hvis jeg 
ville se på, at et menneske falder i vandet og vil drukne, og jeg snakker med et andet 
menneske og siger, jeg hjælper ham, og snakker og snakker og snakker, men ikke 
springer i vandet for at hjælpe det druknende menneske. Jeg siger: Jeg vil. Bagefter 
kan man sige, jeg ville jo hjælpe ham, nu er han død. At ville er ikke nok. Der er jo 
mennesker, som hverken vil eller kan. De kan ikke være anderledes end de er. De 
tror, at det de gør, allerede er rigtigt, allerede er det rette. 
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Vorherre har også sagt, søg, så vil I finde! Hvad man forestiller sig ved det, hvad 
man her hører fra mennesker, hvordan de forestiller sig det. Ja, søger, så vil I finde! 
De fleste mennesker ved, hvad de søger. De søger det forførende, de søger penge, 
de søger guldet. Men vejen de har mistet, det skønneste, det bedste, det søger de 
ikke. Og de finder virkelig for det meste hvad de søger, naturligvis kun søger med 
deres menneskeforstand. De kommer altid til penge, de laver forretning med alle 
mulige ting. Også her har man ikke ladet noget være uforsøgt, for at gøre de 
skønneste forretninger af min gøren og laden. Og disse mennesker, som jeg har 
stødt til side, har også hyklet, de har også sagt: Jeg vil arbejde med her, jeg vil 
hjælpe, det er noget godt, noget smukt at måtte arbejde med her. Jeg har kun med 
ganske sagte ord ladet dem vide: Lad Dem ikke forføre, pengene er lokkende, det er 
det onde, det er det djævelske, det er det sataniske! 

Men hvor smukt sagt, jeg vil, jeg vil glæde mig ved at måtte arbejde med her til at 
hjælpe mennesker, at stå ved Deres side for at gøre vejen fri for menneskene, gøre 
den fri og der vise ham vejen, hvor det gode, hvor det guddommelige er. Sagt, men 
ikke gjort! Og nu viste det sande menneskeansigt sig, idet det fristende kom, 
pengene. Jeg havde også kunnet gå i disse menneskers fodspor, der kun var gode i 
deres tale, der lod som om. Jeg havde jo også kunnet lade mig forlede og forlokke, 
så havde jeg jo slet ikke mere haft nødig at stille mig foran det syge menneske og 
vise ham vejen til, hvordan han kan blive sund, så behøvede jeg jo slet ikke at gøre 
mere, så kunne jeg henleve de skønneste og bedste dage her på denne jord. Så 
behøvede jeg jo slet ingen mennesker mere, så havde jeg jo alt. Det er mange 
menneskers sædvanlige tanker. Mennesket siger: Penge er magt. Jeg siger: 
Sundhed er almagt. Men hvad vil mennesket af mig. Jeg vil ikke stå foran Dem her, 
og måske beklage mig og måske endog græde ud, så De måske skulle give mig 
noget eller forstå mig. Det vil jeg ikke. Men tænk dog alligevel ganske kort over det! 

Hvad mennesker, syge mennesker, mennesker der er rige, rige på penge, rige på 
sygdom, hvad ville de ikke gerne give af penge, hvis de for disse penge kunne købe 
sundheden. 

Spørg mig venligst ikke, jeg kunne nævne Dem mange af disse mennesker, men jeg 
hører endnu ikke til de vaskekoner, der med en finger peger på mennesker. Jeg siger 
fremdeles, disse mennesker kan ikke gøre for det, man kan heller ikke laste dem for 
det. Hovedsagen er, at jeg ikke har givet nogen af disse mennesker lejlighed til for 
penge – hvor de har dem fra, er lige meget, de ejer meget – at købe sundheden. Det 
er godt, det er rigtigt, det har De endnu aldrig kunnet, heller ikke fra den 
menneskelige side, hvis De var gået til et menneske som er læge, at han har kunnet 
sælge Dem sundheden. Også der er ethvert menneske lige, om han er rig eller fattig. 
Havde jeg taget imod det, som var blevet mig tilbudt, så ville jeg for det første slet 
ikke være kommet så vidt, at jeg var kommet her til München. Så behøvede jeg slet 
ikke, det vil sige, jeg ville det heller ikke, være dengang blevet trukket frem i 
offentligheden, men det skete af sig selv, uden min medvirken, og det gav dengang 
forbudet. Jeg kan ikke gøre for det.  
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Men allerede meget tidligere, da kunne jeg allerede pege på mange mennesker, der 
ville give mig alt deres habengut, alle deres besiddelser, fordi de vidste, dagen er 
kommet, som han ikke længtes efter, dagen for bortgangen fra denne jord. Først nu 
har dette rige menneske indset, at hans slid og slæb blot efter penge, guld og 
ejendele jo ikke har nyttet noget. Og nu ville han give det hele bort for at blive sund. 
Jeg sagde dengang ganske kort til mange af disse mennesker: At være rig er at 
være sund. Intet menneske behøver at komme på den tanke, at jeg tragter efter 
rigdom, det kunne jeg også gøre i dag, hvis jeg var pengebegærlig. Gud ske lov er 
jeg sund. Det er jeg ikke forpligtet til at takke mennesker for, nej, denne tak tilhører 
Vorherre. Derfor afviser jeg også enhver tak, for jeg er ikke berettiget til at tage imod 
en tak for min gøren og laden. Og nu, mange mennesker siger igen og igen og gang 
på gang: Ja, hvorfor tager De ingen penge? Det ville da være bedre! Ja, ærlig talt, 
set fra den menneskelige side. Men fra den rigtige, fra den ægte side siger jeg nej. 
Og trods det er jeg i dette meget stor og også meget stærk. 

Jeg vil ikke være afhængig af noget menneske, selv om jeg intet siger. Der kan 
måske være mennesker som siger, det er kun noget han siger, han må jo have tøj 
på. Ja, ja, hvis folk ønsker det, så går jeg også nøgen. Jeg ville nu ikke gerne løbe 
den fare, at jeg forbryder mig mod den menneskelige lov, og derfor bliver straffet, 
ellers gik jeg nøgen. Den som endnu har en klar og sund menneskeforstand, ville 
aldrig være kommet på den tanke at tale slet her. De fleste mennesker, som taler 
slet, kan jo kun være slette. Det kan jo ikke lyves bort, vi tager ikke et menneske, vi 
tager et æble, der er begyndt at rådne. Så siger mennesket, at det er dårligt, det er 
råddent, det kan man ikke spise, det kan man ikke nyde. Men dette fordærvede 
menneske, som er blevet slet, det lader man jo være. Hvordan ville det mon se ud, 
hvis jeg lagde dette æble, som var blevet dårligt, dette fordærvede, dette æble som 
var begyndt at rådne, blandt de sunde. Med garanti ville de, der lå ved siden af, 
begynde at rådne, så de til sidst slet ikke mere var til at spise. Det ser ikke 
anderledes ud hos mennesker, og når et endnu godt menneske befinder sig blandt 
dårlige, og han ikke mere har kraften til at vægre sig mod dette dårlige, så bliver han 
også dårlig, og den ene smitter den anden, den ene forleder den anden. Vi behøver 
ikke at vente mange år endnu, hvis det skulle fortsætter sådan. Det er på høje tid. 

Jeg vil ikke stifte noget parti. Jeg vil ikke inkassere penge, nej, jeg vil kun føre Dem 
alle tilbage på den ene vej, som De er kommet bort fra, så De igen kan leve og 
eksistere. Jeg siger altid, nogen dumme mennesker må der jo være, og fordi jeg ikke 
vil udstille Dem som dumme mennesker, vil jeg selv være det. Jeg ved, at mennesker 
i dag siger, sådan noget har der jo endnu aldrig været, det er noget vrøvl, når han vil 
fortælle, at han ikke tager penge, at han ikke har brug for penge eller måske ikke vil 
gøre forretning dermed. Arbejde helt omsonst, sætte alt ind for menneskene, sådan 
noget er endnu aldrig sket! Har der heller aldrig været, det sker ganske sjældent, og 
hvis, så kun i en lille kreds, at der findes et menneske som véd, at mennesket, der 
sidder eller står ved siden af, også er et menneske, og at han da føler sig forpligtet til 
at hjælpe ham, når han behøver hjælp. 
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Det man er blevet glad for, må man ikke kun bevare, men også fremme. For 
forældrene, som er blevet glade for deres barn, lader heller ikke noget være uforsøgt, 
for at give dette barn det skønneste og bedste. De lægger mærke til barnet, at der 
ikke sker det noget forkert, de passer på, at det går den gode vej, og bekymrer og 
plager sig for at gøre mere af dette barn, end hvad de selv var. Alt ofrer de af 
kærlighed til deres barn. Og de ved, hvad der er godt og dårligt, og de ved, hvad der 
er falsk og ægte. Og netop af denne grund gør de det. Hvis de var ligegyldige, så 
ville de ikke gøre det, så ville de roligt lade barnet løbe, også hvis det ville styrte i 
afgrunden. Men her må man ikke lade det komme så vidt. Jeg kan heller ikke se på, 
hvad de heller ikke selv kunne, at et barn løber rundt og ikke kan finde hjem, så viser 
De dette lille barn vejen det skal gå, eller tager det endog ved hånden og bringer det 
hjem. Der gør De det. Kun i det store kunne endnu ingen gøre det, i det store har 
endnu ingen vovet det. 

Jeg har jo intet at miste. Og det er dejligt, jeg hænger ikke ved noget, ved intet 
materielt. Og fordi De ikke kendte vejen, så vil jeg ikke lade noget være uforsøgt for 
at vise Dem vejen. Om De vil gå den, eller om De tænker De vil gå den, bliver 
overladt til Dem selv. Jeg står kun for menneskene som en vejviser, der ikke kan lade 
sig pynte, og heller ikke kan flyttes. For hvis han bliver pyntet, her i dette tilfælde af 
mennesker, så kunne ingen se, hvor jeg peger hen, så ville jeg blive holdt tilbage, og 
intet menneske havde mere mulighed for, at jeg kunne sige ham, hvilken vej han 
skulle gå. Og forestil Dem nu, hvis jeg ville flytte denne vejviser, den egentlige 
vejviser, så den peger en anden vej, så ville De gå den forkerte vej. Og det er så den 
dårlige, det er den, der fører forkert, og så ville De faktisk igen gå tilbage på den 
forkerte vej. Og derfor må jeg stå fast og ikke lade mig bringe bort, så jeg bliver 
stående på dette sted, hvor jeg er blevet stillet, og kun har én vej at angive. 

Mennesket forstår det allerede udmærket. Jeg ville bare engang se en virkelig 
vejviser blive flyttet. Vi har jo også ganske ofte fået det at vide, sådan en 
jernbaneulykke, når sporskiftet var stillet forkert, når en havde foretaget sådan et 
fejlgreb, og toget så kørte på et blindt spor, på blindt spor, og så endda styrtede i 
afgrunden. Det er heller ikke noget nyt. Det bliver straffet hårdt. Men her hos mig har 
man ikke ladet noget være uforsøgt for at skaffe mig af vejen. Og jeg står fast, jeg 
lader mig ikke aflede. Jeg ved mange gange ikke, hvad jeg skal sige til alt dette. Men 
det forstyrrer mig ikke, heller ikke når man siger, han er forrykt. Det har man også 
tidligere sagt, men ikke mere i dag. Det kan kun en sige, som man ikke kan tage 
alvorligt, og det siger alt. Men jeg ville ikke vove at sige det, nej, for at være det er 
også en sygdom, den er også helbredelig. 

Dyrene står langt forud for menneskene. Tag et dyr, lige meget hvilket, for min skyld 
gerne køer, som kan bevæge sig i det fri, dem behøver De ikke at give medicin, de 
opsøger det, de behøver, hvis der er sket noget et eller andet sted i kroppen, når de 
ikke føler sig godt tilpas, når de har fået for meget af én slags foder, så går de og 
hentet sig det, som de hidtil har ladet stå. Det er medicinen for dem. Så behøver man 
heller ikke at gøre noget, tag blot de, mennesket siger ”vilde” dyr. Nej, det er levende 
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væsener, der endnu er frie, der endnu kan bevæge sig frit – det vil sige, en fare truer, 
og det er også igen mennesket, det er det samme overalt. Men disse dyr behøver 
man ikke at give nogen menneskelig hjælp. De lader sig slet ikke fange af 
mennesker. 

Mennesket siger, der helbreder naturen. Ja, der helbreder Gud. Jeg kunne fortælle 
Dem meget om dette, men det er foreløbig unødvendigt, og jeg har endnu meget at 
fortælle. Det vil sige, at det jeg ved, skal De også vide, og De skal vide hvorfor. Jeg 
må jo belære Dem, så De ved, hvordan De skal forholde Dem på denne nye vej. Der 
skal De ikke være uvidende, nej, De skal få alt med på vejen, og skal blive så stærk, 
så kraftig, at De ikke allerede på forhånd bryder sammen. Med alt det skal De være 
forsynet. Det, der er sket indtil nu, har været småting, for ethvert menneske troede, 
da han kom til mig, at så skulle det bare være sådan, at jeg skulle hjælpe enhver. Et 
lille bevis: ”Denne har han jo ikke kunnet helbrede” – sådan en lille artikel i avisen. 
Hvad mennesker forlanger, det behøver jeg ikke at gøre, sådan har det endnu aldrig 
været. Jeg havde jo allerede kunnet have fine titler, penge og alt andet. Intet vil jeg 
have. Jeg forbliver som tidligere den lille Gröning for alle mennesker. Man siger det 
heller ikke engang, man siger kun ”Gröning”, og det er rigtigt. Jeg kan jo ikke vente 
noget godt fra slette mennesker, og så er jeg dem et forbillede, og viser, at jeg jo er 
stærkere. Men jeg siger fremdeles: Jeg har endnu ikke læst nogen avis. En har jeg 
læst, det vil sige jeg ville, jeg har korrigeret alt, en eneste, den pæne søndagsavis. 
Men jeg har endnu ikke sendt det videre, det ligger godt opbevaret, så jeg til enhver 
tid kan bevise, at det ikke forholder sig sådan, som man har skrevet det. Men det gør 
ikke noget. Der er så meget, jeg ikke må, det forbyder mennesket. Jeg må ikke se en 
kvinde i øjnene, må ikke holde hende for længe i hånden, jeg må ikke tale for længe, 
jeg må ikke være for høflig, folk vil have, at jeg skal skælde ud. Hvem giver mig ret til 
at skælde nogen ud. Den der skælder ud, viser jo, hvor lille og svag han er. Et 
mennesker der har kæfter, der er stærk, når en lille står foran ham, så er han jo ikke 
bange for den lille. Den lille bruger mund som en rejekælling. Den store, den stærke, 
tager ingen notits af det. 

Så, mine kære helsesøgende, jeg vil ikke tale for meget. Hvad De er kommet efter, 
behøver jeg ikke at spørge om, og De behøver heller intet at sige mig. Her ville jeg 
kun vise Dem vejen, som De må gå. Men jeg må bede Dem om ikke at forsømme 
denne nye tilslutning. Hvem der ikke er der --- jeg ved godt, hvordan man den første 
gang man har fået lagt elektrisk lys ind i huset, så blev der også strid blandt de gode 
naboer. ”Jeg kan altid få det, jeg har tid.” Ja, han havde tid, hvorfor ikke. Han meldte 
sig ikke til. ”Jeg bliver stadig ved det gamle, jeg behøver det ikke.” Og så kom han 
derefter, så ville han være den første, og så har han overbudt der med sine 
djævelske penge, så det ærlige menneske, der rettidigt havde meldt sig til, blev 
tilsidesat, og han ville købe alt. Men sådan går det ikke, gudskelov ikke.  

Hvis De vil få denne elpære, ikke kun denne, til at lyse, må De installere afbryderen, 
ja man kalder den også for kontakten. Nøjagtigt, som De må gøre det ved at forbinde 
denne elpære med elektricitetsværket, må De som mennesker også forbinde Dem, 
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blot ikke til elektricitetsværket. Man har også forsøgt at sætte mennesket under den 
elektriske strøm, det var det kunstige. At forbinde det naturlige med det kunstige, det 
forliges ikke. Det ene er noget ægte, det andet noget uægte. Her får De den naturlige 
strøm. Spørg blot, hvor mange skriftlige bekræftelser der igen er kommet i den 
seneste tid, jeg skal vise Dem, at jeg virkelig formidler den ægte strøm. Om den er 
guddommelig, det kontrollerer De selv. Et slet menneske har en slet udstråling, og en 
god, kan kun have en god. Det gode er også her det guddommelige. Altså behøver 
De kun at indstille Dem, og mærk så efter, hvad der sker. Jeg behøver ikke selv at 
sige det, dvs. allerede at sige, hvordan det går for sig, at man kan gøre det. Jeg viser 
Dem kun vejen, og viser Dem også kontakten. Indstil Dem bare, så har De det, så 
behøver De ikke mere at ulejlige mig, jeg behøver ikke at sige mere. Sig De også til 
elpæren, at den skal gøre noget andet, eller at elektricitetsværket skal gøre noget 
andet, det går ikke. Jeg er allerede på den rigtige vej, den går også den rigtige vej. 
Ikke tale, lad handlingerne tale! Men noget må jeg jo fortælle Dem, og det kan intet 
menneske forbyde mig. 

[Til en gejstlig, der sidder foran i forreste række]: Hvad siger De, hr. pastor? 

[Den gejstliges svar uforståeligt for den skrivende] 

[Gröning fortsætter]: Jeg takker Dem. Det er den rigtige vej. Man bringer mig også af 
sig selv på den rigtige vej. Og denne vej kan jeg kun anbefale alle mennesker at gå. 
De, som ikke gerne vil det, kan lade være. Man må bare stille rigtigt ind. Ligesom når 
De kører bil, og ikke hurtigt kan skifte gear, hverken her eller der, og så kører De 
snart imod noget, og så er det slut med det køreri. Ligesom når De har en radio, og 
ikke kan stille den rigtigt ind, så har De ikke nogen god modtagelse. Tværtimod, De 
forstyrrer Deres naboer med det. Og det ville ikke være godt, så bliver De oven i 
købet også støjsender. Når De gør noget, så gør lidt, men rigtigt! 

Jeg håber, at De har forstået mig, og jeg kan jo godt ud fra mig selv sige, at jeg 
allerede er den rigtige vejviser. Jeg fører Dem ikke på nogen slet vej, men på den 
gode, på den guddommelige vej. Der vil jeg vide Dem, og det er alt. Jeg har ikke 
mere at sige her, det overlader jeg til hr. Enderlin, der jo må kontrollere, må overvåge 
Dem. Hvis De er godt koblet ind, så har De det, også selv om det i begyndelsen kun 
er til dels. Men når De kobler Dem ind, så gør det straks rigtigt: Arbejdet, 
anstrengelsen må De jo gøre Dem. De spilder jo ellers så megen god tid på mange 
unødvendige ting. Her må ethvert menneske vide, hvad sundheden er værd for ham, 
Han ved også nøjagtigt, hvor dyr sygdommen er, at det må betales dyrt, idet han 
mister meget af livet, af tilværelsen her. Jeg behøver ikke at gøre store 
undskyldninger, jeg behøvede slet ikke at være kommet. For at De også skal forstå 
mig rigtigt, at det faktisk ikke er nødvendigt at jeg er her, har jeg allerede stillet så 
mange beviser for, se Herford, se Traberhof, hvor jeg ikke selv var til stede, men hvor 
kun en af mine mest trofaste havde sagt: ”Vær opmærksom, jeg udfører hele tiden 
massehelbredelser.” Der står han [peger på Kuhlmann], og selv om han ikke har 
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forstået mig, og ikke kunne forstå mig – passer det, hr. Kuhlmann, i begyndelsen? 
[Kuhlmann: Det passer] 

Det var uforståeligt for ham. Jeg har sagt: ”Hr. Kuhlmann, spørg ikke så meget, fortæl 
blot de syge, som her ved denne forsamling bliver sunde og er blevet sunde, og glem 
så venligst ikke at nedfælde skriftligt, hvilken lidelse det ene og det andet menneske 
har haft!” Det er så vanskeligt, dette, når man har mistet det, igen at identificere, 
hvad man har haft. For man mærker jo ikke mere, at man har været syg. Lige så 
godt, som jeg nu er klædt på, kan jeg klæde mig om igen, trække noget bedre eller 
dårligere på, så ser man ikke, hvad jeg tidligere havde på. Ligesådan har det også 
været her, at der hele tiden kommer bekræftelser fra helbredte, hvor jeg ikke engang 
selv var til stede hos denne menneskemasse, ved denne ansamling af 
helsesøgende. Jeg var ikke skubbet ud eller sagde, at jeg var bange eller noget. Nej, 
jeg gjorde det med vilje, fordi jeg ved: Hvor I vil hen, der har jeg allerede været 
længe. Jeg har jo allerede arbejdet så længe tidligere, jeg har jo allerede bevist, at alt 
er sådan. Jeg var heller ikke så langt borte, jeg var i Hamborg, og hr. Kuhlmann var 
på Traberhof, han vidste ikke, hvor jeg var. Med vilje har jeg sagt, jeg siger ikke hvor 
jeg er, hav tillid! Han sagde: Ja. Godt, siger jeg, sig til de helsesøgende, at jeg dagligt 
udfører massefjernhelbredelser. Hr. Kuhlmann sagde engang: Hvordan får jeg det så 
at vide? Jeg sagde: Jeg telefonerer, men jeg har min egen telefon, jeg behøver ikke 
den menneskelige. Det mærker De så, mærker De på Deres egen krop. Når det 
kommer, så går De ud på altanen til de helsesøgende og siger, hvad jeg har sagt til 
Dem. Mere har han ikke gjort. 

Og hvorfor skal jeg i dag opremse endnu så mange tilfælde af disse tilfælde for Dem, 
af helbredte mennesker, det ville føre for vidt. For mig betyder det intet, men alligevel 
må jeg bede om, at det bliver skrevet ned. Derfor vil jeg ikke lade nogen være 
uvidende, og så vidt tiden tillader det, vil jeg måske sådan hver dag give en smule fra 
hver enkelt, sådanne små uddrag, som jeg allerede har givet Dem med på vejen, og 
sådan lidt efter lidt noget mere. Det lille nyfødte barn er ikke straks stor, det tager 
også sin tid. Og huset, som De tænker på at bygge, er der heller ikke, når De tænker 
på det, nej, da må De gøre noget ved det, det koster tid, det koster arbejde og 
anstrengelse. 

De har det lettere end jeg, De har allerede så meget at gøre med Dem selv, jeg 
derimod med alle mennesker, for så vidt de behøver hjælp. Og det bliver ikke for 
meget for mig, jeg er også en utrættelig, men kun i dette, det kan heller ikke blive for 
meget. Fremtiden vil også vise, at jeg ikke mere er til stede, det vil sige, ikke mere 
behøver at være der, hvor syge mennesker samles, for et eller andet bestemt sted at 
hente sundheden. Det vil sige, for igen at blev fri og glad og fri for alle bekymringer, 
for alle byrder. Og når mennesket går i kirke – og det skal han også fortsætte med at 
gøre, så længe han lever – hvad gør man der, for igen at blive frisk og fri og føle sig 
godt tilpas? Når man vil modtage den hellige nadver, må man forinden skrifte sine 
synder for den gejstlige, nævne alle de slette handlinger. Og han tilgiver i Guds navn 
Deres synder. Så må De gøre en bod, som han pålægger Dem. Og når det er gjort 
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og han står ren der, så først har han ret til den hellige kommunion. Hvem har vel 
tænkt nærmere over det. Der findes jo også mennesker, der ikke kan få nok af det, 
der går der for ofte, men også synder ofte. Det er rigtigt, og det er jo dejligt at være et 
godt menneske. 

Man råber som menneske her på jorden: Fred! Freden vil jeg have, aldrig mere krig! 
Det gærer snart her, snart der. Jeg siger, der skal være fred på jorden! Men denne 
fred vil ikke komme, før mennesket ved, at han er et Guds barn, og ikke hader sine 
medmennesker. På den anden side kunne jeg jo også sige, jeg er katolik, og hvad 
angår en protestant eller et eller andet menneske mig, der tilhører en anden religion 
eller nation. Til i dag har jeg ikke spurgt noget menneske, hvilken nation, hvilken 
religion han tilhører. Hos mig er ethvert menneske lige, om han er fattig eller rig. De 
bliver taget som de kommer, jeg udelukker intet menneske eller tilsidesætter ham, 
nej. Enhver får sin løn, som han har fortjent det. Elsk din næste mere end dig selv! 
Tænk ikke kun godt, men gør kun det gode! Så er der fred på jorden. 

Dermed vil jeg tage afsked med Dem, idet jeg ønsker Dem alt godt for Deres fortsatte 
liv. At være rig, er at være sund. 

Må jeg endnu give Dem noget med på vejen: Når De ellers har fået en gave, så 
driver nysgerrigheden Dem til at se, hvad det er for en gave, så undersøger De, hvad 
den egentlig gør eller kan gøre. Forsøg også, om det, De måske først ikke kunne, om 
De måske allerede nu kan gøre det, eller allerede længe har kunnet, men blot ikke 
har bemærket det. Der er mennesket, der ikke kender deres lykke, som de allerede 
har fået. Hvis De et eller andet sted er blevet inviteret, eller når De er sulten og har 
inviteret Dem selv, så er De glad, når man sætter noget frem til Dem at spise. De må 
selv spise, det gør mæt og glad. Og De behøver ikke at vente, til man gør det så 
færdigt, at De ikke engang behøver at tygge det. Det ville være meningsløst, det ville 
være forkert. Mange mennesker har sagt til mig: Ja, hr. Gröning, man har tilbudt Dem 
mange penge, hvorfor har De ikke selv administreret dem, så havde De jo kunnet 
hjælpe mange mennesker! Nej, det ville være forkert. Det jeg har gjort, er det rigtige. 
Jeg har ikke taget imod dem. Så færdigtygget kan jeg ikke gøre det for mennesket, 
spise må han selv. Jeg ville med disse penge, man havde givet mig, have gjort det 
så bekvemt for mennesket, at han havde måttet blive endnu dårligere, end han 
allerede var. Og her truer faren. Det ville være en ulykke for alle mennesker. Jeg står 
foran mennesket og rækker ham min hånd. Jeg vil hjælpe ham, jeg vil vise ham den 
rigtige vej. Men menneskene er jo så mange, jeg står derimod alene. Hvis jeg også 
skulle tygge alt så færdigt for alle mennesker, det ville være forkert, det ville være 
syndigt. 

Kilde: 
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