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Predgovor 

 

Sve više ljudi cijene mudrosti Brune 
Gröninga. On je održao bezbrojna 
predavanja u kojima je jednostavnim riječima 
slušateljima približio svoje znanje. To su riječi 
jednog čovjeka, koji je iz samoga sebe spoznao 
odnose i zakonitosti života, te ih odgovarajuće 
mogao posredovati velikom snagom uvjerenja. 
„Ja nisam govornik, samo sam jedan koji kaže 
istinu, govorim samo to, što je istina, što sam 
već dugo, i uopće uvijek spoznao kao istinu. 
Jer istina nije samo oko čovjeka, nego i u 
čovjeku, u koju se on osobno treba 
osvjedočiti.“ (04.12.1958.) 

Njegove životne istine navode na razmišljanje, 
stvaraju inspiraciju i odvažnost, poklanjaju 
snagu i jasnoću. U ovoj knjizi čitatelj i 
čitateljica mogu pronaći izvatke iz njegovih 
govora, koja prije svega naglašavaju značenje 
Boga. Gröning je uvijek iznova upućivao na 
to, koliko je važno da se mi ljudi spojimo s 
Bogom. On Ga je nazivao dragim Ocem, 
moćnim Stvoriteljem, mudrim Gospodarom i 
najvećim Liječnikom. 
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Pošto je on svoje učenje iznosio uglavnom 
usmeno, sljedeći navodi potječu iz zapisa s 
magnetofonskih snimaka njegovih predavanja, 
kao i iz stenografskih zapisa. Uz ovo dolazi 
nekoliko vlastoručnih zapisa, izjava pri 
intervjuima i razgovorima. 

Ako je kod nekih mjesta u tekstovima 
pridodana zagrada s tri točke, tada to služi 
prije svega ili boljoj razumljivost (na primjer 
pri ponavljanjima ili kod do kraja nedovršenih 
rečenica) ili to izdvaja odstupanja od teme 
odlomka. Ako je u jednoj zagradi nadodana 
riječ, tada je to učinjeno isključivo radi bolje 
razumljivosti teksta ili objašnjenja neke izjave. 
Svatko zna, da izgovoreni tekst nikada ne 
može biti profinjen kao jedan pisani tekst. 
Sadržajno u biti ništa nije izmijenjeno! Na 
osnovi objavljenih tonskih zapisa s 
predavanjima Brune Gröninga u svakom 
trenutku može biti provjerena autentičnost 
teksta. Stoga se i iza svakog citata nalazi 
datum predavanja ili navod izvora. 

Neka njegove riječi zainteresirane čitatelje 
snaže u njihovoj svakodnevici i uvijek iznova 
dovode do svijesti, koliko je važno nastojati 
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povezati se s Bogom i tu povezanost održati. 
Neka njegove riječi: „Povezanost s Bogom, to 
je sve!“ (04.12.1958.) važe i za nas i učine nas 
sretnijima, zdravijima i zadovoljnijima.
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Životne mudrosti 

 

Svi mi ovisimo o Bogu. Bez Boga nema 
života. Jer, Bog je sam Život! (05.10.1958.) 

 

Bog je za nas sve, a što smo mi bez Njega? Ja 
iz uvjerenja kažem: jedno ništa! Tko u to ne 
vjeruje, njemu se ne može pomoći. (04.12.1958.) 

 

Čovjeku je potrebna povezanost s Bogom. (...) 
A više od toga nije htio Krist, više nije htio 
Bog, to je stvarno istinsko, božansko Učenje, 
to je Kristovo Učenje, kako nam ga je On, 
kako ga je On dao čovječanstvu za njegov Put! 
Biti povezan s Bogom, to je sve! (04.12.1958.) 

 

Čovjek je stvorenje Ljubavi. Što je u Ljubavi 
stvoreno, može samo u Ljubavi i živjeti. 
(Ljubav je Bog). Što ti ljubiš, to moraš u sebi 
održati. (vlastoručno)  
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Bog je Život. Ljubav je Bog. (vlastoručno) 

 

Gdje je istina, tu je Bog. (05.10.1958.) 

 

S Bogom živjeti, to je jedan potpuni život – 
bez Njega, to nije život. (01.10.1949.) 

 

Bog voli čovjeka. A pošto smo mi stvoreni od 
Boga, Njemu pripadamo. On je Stvoritelj. Ali 
čovjek je dopustio da ga se izobliči. (05.04.1951.) 

 

Čovjeku nije potrebno da ide mračnim 
putovima; nije mu potrebno, (...) da na njima 
boravi. On ne treba izbjegavati svjetlo, svjetlo, 
koje nas vodi k Bogu. (17.10.1955.) 

 

Svjetlo ti pokazuje Put. (vlastoručno) 

 

Plašiti se svjetla znači plašiti se Boga. 
(vlastoručno) 
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Vi još uopće ne znate tko je Bog, kakav je Bog 
i s koliko sile On raspolaže. (05.10.1958.) 

 

Pouzdaj se i vjeruj, božanska sila pomaže i 
iscjeljuje! (17.10.1955.) 

 

Vjerujte da niste sami, vjerujte da ste jedno 
božansko stvorenje, vjerujte da ste Božje 
dijete! Vjerujte da Vam Bog daje sve, što je za 
Vas, što je za svako živo stvorenje odredio! 
Naravno da svako živo biće to mora i primiti! 
(05.10.1958.) 

 

On (Bog) daje nam sve Dobro. No, mi 
moramo sve to Njegovo, što nam šalje, u sebe i 
primiti. Pa, učinite to! (1957., Pirmasens) 

 

Bog je naš Otac, Stvoritelj naše Zemlje. On je 
ljudima dao zadatak riječima: „Rastite i 
razmnožavajte se!“ On je Zemlju stvorio kao 
raj, a čovjek ju treba držati u redu. (31.08.1950.) 
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Naš stvarni domaćin na ovoj Zemlji je Bog i to 
je Njegovo pravo. Mi se trebamo ravnati 
prema našem Domaćinu. (03.10.1958.) 

 

Bog poznaje ovu, Njegovu Zemlju sasvim 
dobro: On se pokazuje u svoj svojoj krasoti i 
slavi – u onome što je On za nas stvorio. 
(05.10.1958.)  

 

U svakom živom stvorenju je Bog, Bog je 
zaista posvuda. Samo što je u nekome manje, 
a u nekome više, znači prekomjerno mnogo 
nije nigdje, nego je u njemu samo toliko 
života, koliko je to Bog odredio; ali On se 
nalazi u svemu – posvuda! (05.10.1958.) 

 

Bog ne želi ništa više, nego da se mi osjećamo 
ugodno, da se osjećamo zaista zdravo na ovoj 
Njegovoj Zemlji. (04.12.1958.) 

 

Nema života bez božanskog blagoslova. 
(vlastoručno) 
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Život bez Boga nije život. (vlastoručno) 

 

Mi imamo samo jednog Oca, a taj Otac je 
istovremeno i Liječnik i Pomoć u nevolji. Ono 
nerazumljivo kod čovjeka je, da on kaže: „Pa 
onda neka se On (Bog) pokaže, kako bi mi 
mogli vjerovati.“ (...) On je ljudima već toliko 
mnogo toga dao, ali čovjek se je osamostalio i 
izgubio povezanost s Bogom. (05.10.1950.) 

 

Jedini Liječnik je Bog. Bog je odašiljač, a ti si 
prijemnik. (vlastoručno) 

 

Liječnik svih ljudi jest i ostaje naš Gospod 
Bog. Tko s Njim živi, taj ima sve. Taj će 
postati bogat, bogat u zdravlju, a to je zaista 
najveća sreća, koja nekom čovjeku od našeg 
Gospoda Boga može biti dana. (27.08.1949.) 

 

Ima mnogo toga, što se ne može objasniti, ali 
ništa što se ne može dogoditi! (04.09.1950.) 
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Tko vjeruje u svoje zdravlje, taj vjeruje u 
Boga. Jedini Liječnik je Bog. Bog je odašiljač, 
ti si prijemnik. Tražitelji iscjeljenja su tražitelji 
Boga. (vlastoručno) 

 

Zdravlje se događa samo u Ime Boga. 
(03.09.1949.) 

 

Što je jedno iscijeljeno tijelo? Iscijeljeno tijelo 
je od Boga blagoslovljen čovjek. (17.10.1955.) 

 

Mi svi imamo samo jednog Boga, jednog 
Pomagača, jednog Liječnika! A ako sretnete 
nekog čovjeka koji za sebe tvrdi da može 
iscjeljivati, tada tom čovjeku možete mirno 
reći da je to neistina, to je laž, to je prevara. 
Iscjeljivati može samo jedan, a to je sam Bog! 
Jedno iscjeljenje je, ako to želimo pravilno 
razumjeti – jedno posvećenje (postajanje 
svetijim). (17.10.1955.) 

 

Bog je pravedan, njegova Ljubav je stvarna. 
Stvarna Ljubav je Božja Pravednost. (vlastoručno) 
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Tako su ljudi živjeli i u uvjerenju da, ako su 
molili Boga, Bog ih mora uslišiti i mora im 
dati ono što oni žele, kako bi se to jednom 
riječju direktno reklo – zahtijevali. Prijatelji, to 
je pogrešno! Svatko može to Dobro, božansko 
samo zadobiti. A to će biti moguće samo tada, 
ako se on zna namjestiti (Einstellen) i 
priključiti na stvarnu, božansku emisiju. (1957., 
Pirmasens) 

 

Nemojte pričati, nemojte reći: „Ja vjerujem u 
Boga, ja Mu se molim, molim Ga, idem u 
crkvu!“, i time je onda riješeno. Ići u crkvu, to 
je u redu, što se mene tiče i svaki dan. To 
pozdravljam, ali to ne mogu zahtijevati. No, 
odlučujuće je dobro djelo! Ne samo reći: „Ja 
želim pomoći ljudima! Ja želim, ja hoću!“, a 
ipak se onda ne pomogne. Dokazati se može 
samo dobrim djelom! (21.12.1950.) 

 

Bog će pomoći, ako čovjek u to vjeruje, ako u 
sebi ima dobru, božansku Volju, u kojoj mu je 
određeno da živi i ako ne izgubi vjeru u Boga; 
tada mu Bog pomaže! (26.12.1958.) 
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